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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hubungan diplomatik Republik Rakyat Tiongkok dengan Indonesia 

sebenarnya sudah lama terjalin bahkan jauh sebelum perang dunia. Hubungan 

kedua negara mengalami puncaknya pada masa Dinasti Ming abad ke 15.1 

Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim dan jalur sutra yang 

menghubungkan Tiongkok dengan India dan Arab. Hal ini ditandai dengan banyak 

ditemukan keramik peninggalan Tiongkok di Indonesia yang diperkirakan 

terjadinya  hubungan perdagangan kuno antara kedua negara.2 Hubungan Tiongkok 

dengan Indonesia termotivasi karena faktor perdagangan. Hal ini dapat diketahui 

dari kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan Malaka yang mencari izin perdagangan 

untuk menjalin pasar dengan Tiongkok. 

 Pada tahun 1949 Tiongkok dipimpin oleh Mao Zedong dengan paham 

ideologi komunisnya, dibawah kepemimpinannya Tiongkok menerapkan konsep 

The Great Proletarian Cultural Revolution.3 Walaupun namanya Revolusi Budaya 

sasaran objek yang direvolusi tidak hanya terbatas pada kesenian, namun seluruh 

                                                             
1 Embassy China, Xie Feng: Hand in Hand for Common Development, diakses dalam http://id.china-

embassy.org/eng/sgxx/dsjh/t1298984.htm  (19/05/2018, 19:13 WIB) 
2 Listiyani, Keramik BMKT Hasil Survei Kepurbakalaan di Kabupaten Belitung, diakses dalam  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/wp-content/uploads/sites/30/2014/02/KERAMIK-

BMKT-HASIL-SURVEI-KEPURBAKALAAN-hal-20-25-terbaru.pdf (24/05/2018, 19:56 WIB)  
3 Stuart Reynolds, Mao Zedong, diakses dalam https://www.britannica.com/biography/Mao-Zedong 

(15/12/2017, 13:22 WIB) 

http://id.china-embassy.org/eng/sgxx/dsjh/t1298984.htm
http://id.china-embassy.org/eng/sgxx/dsjh/t1298984.htm
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/wp-content/uploads/sites/30/2014/02/KERAMIK-BMKT-HASIL-SURVEI-KEPURBAKALAAN-hal-20-25-terbaru.pdf
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/wp-content/uploads/sites/30/2014/02/KERAMIK-BMKT-HASIL-SURVEI-KEPURBAKALAAN-hal-20-25-terbaru.pdf
https://www.britannica.com/biography/Mao-Zedong
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aspek dan lembaga kemasyarakatan. Awalnya Revolusi ini memberikan dampak 

yang besar membuat perekonomian Tiongkok cukup stabil namun beberapa tahun 

kemudian Revolusi ini memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian. 

Kondisi Tiongkok mengalami inflasi besar-besaran, yang membuat Mao Zedong 

tahun 1958 mundur dari jabatannya sebagai presiden Tiongkok.4 Perekonomian 

Republik Rakyat Tiongkok baru mulai peningkatan di masa pemerintahan Deng 

Xiaoping. Pada tahun 1973 Deng Xiaoping diangkat sebagai Wakil Perdana 

Menteri.5  Deng Xiaoping mendapatkan tugas besar untuk menstabilkan 

perekonomian negara. 

Dalam menentukan arah kebijakan Republik Rakyat Tiongkok, Deng 

Xiaoping lebih kepada kepentingan ekonomi dengan membuka hubungan luar 

negeri dengan menerapkan kebijakan Sistem Tanggung Jawab.6 Sistem Tanggung 

Jawab merupakan para petani bertanggung jawab atas tanah yang dimiliki oleh 

negara tanpa direpotkan dengan urusan birokratis. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan perekonomian. Deng Xiaoping juga menghapuskan monopoli negara 

dan badan usaha milik swasta di ijinkan beroperasi serta Republik Rakyat Tiongkok 

terbuka bagi modal asing. Kebijakan reformasi ekonomi ini membawa dampak 

                                                             
4 Kompas, Biografi Tokoh Dunia: Mao Zedong, Bapak Pendiri Republik Rakyat China, diakses 

dalam https://internasional.kompas.com/read/2018/09/07/22232021/biografi-tokoh-dunia-mao-

zedong-bapak-pendiri-republik-rakyat-china?page=all (25/10/2018, 20;01 WIB) 
5 Merdeka, Jika tak ada Deng Xiaoping, China mungkin jadi negara miskin terbelakang, diakses 

dalam https://www.merdeka.com/uang/jika-tak-ada-deng-xiaoping-china-mungkin-jadi-negara-

miskin-terbelakang.html (25/10/2018, 19;58 WIB) 
6 Ezra V Fogel, China Under Deng Xiaoping’s Leadership, diakses dalam 

http://www.eastasiaforum.org/2011/09/27/china-under-deng-xiaopings-leadership/ (16/12/2017, 

11:07 WIB) 

https://internasional.kompas.com/read/2018/09/07/22232021/biografi-tokoh-dunia-mao-zedong-bapak-pendiri-republik-rakyat-china?page=all
https://internasional.kompas.com/read/2018/09/07/22232021/biografi-tokoh-dunia-mao-zedong-bapak-pendiri-republik-rakyat-china?page=all
https://www.merdeka.com/uang/jika-tak-ada-deng-xiaoping-china-mungkin-jadi-negara-miskin-terbelakang.html
https://www.merdeka.com/uang/jika-tak-ada-deng-xiaoping-china-mungkin-jadi-negara-miskin-terbelakang.html
http://www.eastasiaforum.org/2011/09/27/china-under-deng-xiaopings-leadership/
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jangka panjang sehingga pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun meningkat.7 

Kemudian perekonomian Tiongkok mulai berangasur membaik. 

Seiring dengan perkembangan zaman perekonomian Tiongkok tumbuh 

cukup signifikan, anggaran militer meningkat, sektor industri bergerak maju. 

Kemudian Tiongkok dikenal sebagai new emerging country yaitu Republik Rakyat 

Tiongkok tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kebangkitan dan 

keberhasilan merupakan tujuan kebijakan pembangunan Tiongkok pada masa 

reformasi dahulu. Tiongkok mencoba mengatur kembali sistem kehidupan dan 

melakukan perombakan di berbagai sektor vital di pembangunan negara khususnya 

perekonomian. Perombakan menunjukkan hasil yang cukup pesat dengan 

perkembangan Tiongkok dalam bidang ekonomi.  

Kemajuan ekonomi yang begitu pesat membuat Tiongkok mengembangkan 

investasi infrastruktur. Investasi dalam bidang insfrastruktur untuk jalan raya, 

pelabuhan dan kereta api maupun hal yang membuat masyarakat bergerak memberi 

petunjuk tentang kecenderungan besar yang bisa membentuk perekonomian global. 

Sistem kereta api merupakan contoh dari keseimbangan antara negara dengan 

individu yang mendorong pengembangan meluas dan kerjasama. Dalam beberapa 

tahun terakhir Tiongkok melakukan investasi besar-besaran dalam bidang kereta 

api di berbagai negara lain, salah satunya Indonesia termasuk dalam Investasi yang 

dilakukan Tiongkok. 

                                                             
7 Ibid 
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Kerjasama yang dilakukan Tiongkok dengan Indonesia meliputi berbagai 

bidang yaitu budaya, ekonomi dan politik. Mengacu dari dinamika hubungan 

diplomatik antara Tiongkok dengan Indonesia dapat disimpulkan bahwa terdapat 

kepentingan diantara keduanya. Kepentingan Tiongkok dalam melakukan 

hubungan diplomatiknya adalah Tiongkok ingin menguasai ekonomi dunia, yang 

mana Tiongkok melakukan hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia 

termasuk Indonesia.8   

Republik Rakyat Tiongkok mempunyai ambisi ingin menguasai 

perekonomian dunia melalui investasi pembangunan infrasstruktur yang 

menghubungkan jalur Silk Road Economic Belt yang berfokus pada perdagangan 

dan Maritime Silk Road yang berfokus pada upaya mempererat keamanan 

perdagangan maritim dengan negara Asia Tenggara dan Asia Selatan melalui 

gagasan kebijakan One Belt One Road.9 Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan 

utama Tiongkok dalam bidang kereta berdasarkan adalah untuk menguasai 

investasi infrastruktur transportasi darat secara global. Dengan demikian  kereta 

cepat dijadikan sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian negara. 

Sebelumnya Tiongkok telah berhasil mengaplikasikan pembangunan kereta cepat 

di Turki.10 Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh jalur sutera. 

                                                             
8 Arini Aula, Hubungan Indonesia-China Pasca Normalisasi tahun 1990, Jurnal analisis Hubungan 
Internasional, Vol, 3 No, 1, 2014, Surabaya: JAHI  Hal. 94, diakses dalam 

http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI7191-1f715c1fb3fullabstract.pdf (19/05/2018, 20:11 

WIB 
9 Parliament of Australia,  China’s ‘One Belt, One Road’ initiative, diakses dalam 

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pu

bs/BriefingBook45p/ChinasRoad  (19/04/2018, 19:50 WIB) 
10 Finance Detik, Pengalaman China Bikin Kereta Cepat di Turki dan Venezuela 250 Km/Jam, 

diakses dalam https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2991315/pengalaman-china-bikin-kereta-

cepat-di-turki-dan-venezuela-250-kmjam (17/12/2017, 20:24 WIB)  

http://journal.unair.ac.id/downloadfull/JAHI7191-1f715c1fb3fullabstract.pdf
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/BriefingBook45p/ChinasRoad
https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2991315/pengalaman-china-bikin-kereta-cepat-di-turki-dan-venezuela-250-kmjam
https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2991315/pengalaman-china-bikin-kereta-cepat-di-turki-dan-venezuela-250-kmjam
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Sehingga Tiongkok menjalin kerjasama dengan Indonesia. Alasan Tiongkok 

melakukan kerjasama dengan Indonesia adalah karena letak geografis Indonesia 

yang starategis dan termasuk negara terbesar di kawasan Asia Tenggara.11  

Pada tahun 2015 Republik Rakyat Tiongkok melakukan kerjasama dengan 

Indonesia yang menghasilkan joint venture agreement.12 Joint venture agreement 

ini menghasilkan kerjasama kereta cepat Jakarta-Bandung. Republik Rakyat 

Tiongkok dengan Indonesia membuat perusahaan patungan PT KCIC yang 

bertanggung jawab atas proyek ini. Kerjasama ini merupakan langkah Tiongkok 

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya mengenai pembangunan kereta cepat. 

Hal ini yang menjadi menarik dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, penulis akan 

mengkaji pada Kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia dalam Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, hal tersebut 

menarik untuk dikaji dengan fokus pada kepentingan nasional Tiongkok. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dibuat sebuah 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa Republik Rakyat Tiongkok 

memutuskan melakukan kerjasama dengan Indonesia dalam proyek pembangunan 

kereta cepat Jakarta-Bandung? 

 

 

                                                             
11 CNN Indonesia, Beda Kepentingan Jepang dan China di Proyek Kereta Cepat, diakses dalam 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150831115055-106-75588/beda-kepentingan-

jepang-dan-china-di-proyek-kereta-cepat/ (18/12/2017, 07:50 WIB)  
12 Tempo, Indonesia dan Cina Teken Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, diakses dalam 

https://bisnis.tempo.co/read/710026/indonesia-dan-cina-teken-proyek-kereta-cepat-jakarta-

bandung/full&view=ok (25/10/2018, 20:28 WIB) 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150831115055-106-75588/beda-kepentingan-jepang-dan-china-di-proyek-kereta-cepat/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150831115055-106-75588/beda-kepentingan-jepang-dan-china-di-proyek-kereta-cepat/
https://bisnis.tempo.co/read/710026/indonesia-dan-cina-teken-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung/full&view=ok
https://bisnis.tempo.co/read/710026/indonesia-dan-cina-teken-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung/full&view=ok
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok tehadap Indonesia dalam Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademisi 

Manfaat akademisi dari penelitian ini adalah penulis berharap bahwa tulisan 

ini dapat menjadi  bahan wacana dan rujukan civitas akademika utamanya 

mahasiswa Hubungan Internasional sekaligus dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan bagi masyarakat umum serta penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti yang membahas mengenai kepentingan 

nasional. 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah 

dalam mengambil kebijakan dan memilih suatu negara dalam melakukan hubungan 

kerjasama khususnya yang berkenan dengan proyek pembangunan kereta cepat. 

1.4  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian kali ini penulis akan mengambil beberapa penelitian terdahulu 

yang terkait apa yang sedang diteliti oleh penulis utamanya penelitian yang 

berhubungan dengan kepentingan suatu negara terhadap negara lain. Penelitian 
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mengenai kerjasama Tiongkok di negara lain telah banyak dilakukan ada yang 

berhasil dan ada pula yang tidak sampai mencapai target dan yang dianggap berhasil 

ternyata telah menjadi acuan negara Tiongkok. Adapun penelitian-penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut.  

Penelitian pertama yang dari sebuah jurnal penelitian tentang “Kebijakan 

Ekonomi dan Politik Indonesia Memilih Bekerjasama dengan Tiongkok dari 

pada Jepang dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015” 

yang diteliti oleh Engra Rahmadoni program sarjana fakultas ilmu sosial dan 

ilmu politik universitas Riau, dalam tulisan tersebut penulis berfokus pada 

kepentingan Indonesia terhadap  Tiongkok yaitu masalah pendanaan. Tiongkok 

menyetujui persyaratan dari Indonesia masalah hal pendanaan. Proyek kereta cepat 

ini tidak menggunakan APBN. Indonesia juga ingin menyeimbangkan pengaruh 

ekonomi antara Tiongkok dan Jepang yang notabane adalah negara besar dan kuat 

di Asia Timur bahkan dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu 

tidak mengadakan perhitungan murni dan mengolah data-data angka, akan tetapi 

memanfaatkan data-data yang sudah ada dari berbagai sumber.13  

Penelitian yang dilakukan oleh Engra Rahmadoni ini memiliki persamaan 

dan perbedaan yang hendak dikaji oleh penulis dalam kajian penelitian kali ini. 

Adapun dari segi persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode 

kualitatif dalam peneltian ini serta dari segi tema penelitian sama-sama 

menggunakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini 

                                                             
13 Engra Ramadhoni, Kebijakan Ekonomi dan Politik Indonesia Memilih Bekerjasama dengan 

Tiongkok dari pada Jepang dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tahun 2015, diakses 

dalam  http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/11541/11189 ( 17/42017, 21:20 

WIB) 

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/11541/11189
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digunakan oleh kedua negara untuk melaksanakan kepentingan luar negerinya. 

Sedangkan dari segi perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih terfokus 

masalah pendanaan sedangkan peneliti lebih berfokus pada kepentingan Tiongkok 

melalui kerjasama yang dilakukan Tiongkok dalam proyek pembangunan kereta 

cepat tersebut. 

Penelitian kedua dari sebuah jurnal penelitian tentang “Dinamika 

Hubungan Bilateral Indonesia-China (Tiongkok) Pada Era Pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013)”, yang diteliti oleh Nahdia 

Rachmayanti jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Brawijaya, untuk penelitian terdahulu kali ini agak sedikit 

berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya apabila penelitian sebelumnya 

berfokus kepada kepentingan suatu negara yaitu masalah pendanaan proyek, kalau 

sekarang lebih berfokus kepada hubungan bilateral pada masa pemerintahan 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono. . 

Fokus penelitian yang dikhususkan pada dua periode masa jabatan 

pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menunjukkan 

perkembangan hubungan kedua negara yang semakin mengalami kemajuan pesat. 

Hal tersebut terbukti semakin banyak kerjasama-kerjasama di berbagai bidang 

ekonomi, dicontohkan sebuah kerjasama perdagangan bebas bilateral Indonesia 

dan China dalam ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), yang terjalin 

sehubungan dengan keanggotaan Indonesia di dalam ASEAN.14 

                                                             
14 Nahdia Rachmawati, Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-China(Tiongkok) pada Era 

Pemerintahan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2013) , diakses dalam 

http://www.gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia_Tiongkok.pdf (17/4/ 2017, 

21:35 WIB) 

http://www.gelora45.com/news/DinamikaHubunganBilateralIndonesia_Tiongkok.pdf
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 Penelitian ini menggunakakan teknik analisa data kualitatif digunakan 

untuk menganalisis perilaku dan sikap yang tidak dapat dikuantifikasi. Karena 

bersifat kualitatif maka dalam penulisan ini penulis banyak menyusun teks-teks 

naratif yang menyajikan informasi secara sistemik kepada pembaca. Teknik 

analisa data dilakukan melalui analisa nonstatistik dimana data tabel maupun 

grafik diuraikan dalam bentuk paragraf dan kalimat. Teknik analisa ini dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu klasifikasi data, seleksi dan analisis atau 

interpretasi pada data tersebut dengan menggunakan konsep-konsep yang telah 

ditentukan untuk dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah mengenai 

dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan China (Tiongkok) pada dua 

periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Alasan utama diselipkannya penelitian yang hendak di kaji dan diteliti oleh 

penulis terdapat kesamaan yang terjadi yaitu sama-sama melakukan hubungan 

bilateral yang secara langsung berdampak bagi masyarakat. Adapun perbedaannya 

adalah dalam penelitian terdahulu kali ini lebih mengkaji terhadap ekonomi yaitu 

tentang ACFTA dan kebijakan pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Sedangkan, penulis lebih meneliti terhadap pemerintahan pada masa presiden Joko 

Widodo yaitu karena Penelitian yang hendak penulis kaji baru disetujui pada masa 

pemerintahan presiden Joko Widodo, 

Penelitian ketiga dari sebuah tesis penelitian tentang “Analisa Hubungan 

China-Indonesia Terkait Keantariksaaan”, yang ditulis ditulis oleh Totok 

Sudjatmiko peneliti bidang kebijakan kedirgantaraan, LAPAN. Untuk penelitian 

kali ini juga berbeda dengan penelitian sebelum-belumnya. Kalau penelitian lebih 
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memebahas masalah ACFTA, penelitian ini lebih membahas masalah kerjasama 

China dengan Indonesia masalah keantariksaan. Penelitian ini berfokus pada 

Keinginan China untuk membangun sebuah kerjasama dalam kerangka kemitraan 

strategis dengan Indonesia. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan China untuk 

meraih manfaat sebesar-besarnya yang dilihat dari posisi dan letak geografi 

Indonesia serta peran internasionalnya di Asia Tenggara. China merupakan negara 

yang telah maju teknologi antariksanya maka China menggunakannya sebagai 

instrumen diplomasi untuk memperluas pengaruh atas Indonesia, termasuk 

menjadikan Indonesia sebagai pasar dari produk dan jasa antariksa China. Hal 

tersebut mengingat kondisi Indonesia adalah negara yang ingin mengembangkan 

keantariksaannya tetapi mengalami hambatan-hambatan khususnya dari negara 

barat. Tindakan nyata dari China untuk mengaplikasikan pengaruhnya adalah 

dengan membentuk sebuah kelompok kerjasama antariksa kawasan `APSCO` 

dimana China sebagai pemimpinnya15. Metode yang digunakan penelitian 

terdahulu ini juga sama dengan penelitian sebelumnya menggunakan metode 

kualitatif. 

Penelitian tentang keantariksaan ini tentunya memiliki persamaan yaitu 

persamaannya dapat dilihat dari objek yang digunakan dalam penelitian yaitu 

negara Indonesia dengan inovasi teknologi, yang mana hal ini dilakukan melalui 

soft power atau diplomasi dalam untuk mencapai kepentingan negara Tiongkok. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini lebih membahas masalah APSCO, 

                                                             
15 Totok sudjatmiko, Analisa Hubungan China-Indonesia Terkait Keantariksaan, diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106633&val=2274 (18 /4/ 2017, 19:30 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106633&val=2274
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sedangkan penulis lebih membahas masalah proyek kereta cepat. Fokus penelitian 

yang dilakukan peneliti tersebut juga cakupannya lebih luas. 

Penelitian yang keempat dari sebuah skripsi penelitian tentang “Hubungan 

Perdagangan Indonesia-Cina Studi Kasus: Produk Mainan Anak Cina Di 

Indonesia (2008-2010)”, yang ditulis oleh Dewi Marsa. Penelitian ini berfokus 

pada strategi untuk mengendalikan pasar China produk mainan di Indonesia. China 

memperuas pasar produk-produk mereka ke negara-negara lain termasuk 

Indonesia, karena negara-negara tujuan ekspor seperti AS, Jepang dan Eropa 

mengalami penurunan. Strategi yang dilakukan oleh China memperluas pasar 

industri mainannya di Indonesia salah satunya melalui China Asean Free Trade 

Agreement (CAFTA) yang mulai berlaku pada tahun 2004 untuk semua anggota 

ASEAN termasuk Indonesia. Peningkatan produk adal China tersebut ditandai 

dengan peningkatan pertumbuhan supermarket dan toko-toko yang menjual 

berbagai produk made in China dengan harga yang lebih murah dibadningkan 

dengan produk buatan domestik. Peningkatan produk asal China ini juga ditandai 

dengan terus meningkatnya impor Indonesia atas produk mainan asal China 

kecuali pada tahun 2008 akibat krisis global.16 

Penelitian terdahulu ini mempunyai persamaan dan perbedaan yang akan 

penulis teliti. Persamaannya adalah melihat Indonesia merupakan suatu negara 

yang strategis berda di kawasan Asia Tenggara membuat China memilih Indonesia 

untuk dijadikan sebagai suatu pasarnya. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih 

                                                             
16 Dewi Marisa, Hubungan Perdagangan Indonesia-Cina Studi Kasus Produk Mainan Anak Cina 

di Indonesia (2008-2010), diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106633&val=2274 (18/3/2017, 22:12 WIB) 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106633&val=2274
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berfokus masalah ekonomi yaitu tentang peningkatan pendapatan China di 

Indonesia dan juga impornya. 

Penelitian yang kelima dari sebuah jurnal penelitian tentang “Kepentingan 

Indonesia dalam Kerjasama Pemanfaatan Ruang Angkasa dengan Tiongkok 

Tahun 2015-2020”, ditulis oleh Sukma Raga fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakann metode 

kualitatif. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kerjasama yang ditawarkan oleh 

Tiongkok kepada Indonesia ini jelas menguntungkan bagi kedua negara. Kita 

ketahui bahwa negara-negara maju yang memiliki teknologi antariksa yang sangat 

maju sudah tertutup untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara 

berkembang khususnya Indonesia. Tiongkok merupakan negara yang terbuka 

karena mereka memili kepentingan dan Indonesia sangat beruntung bisa 

meningkatkan teknologi antariksa dimana hal ini diharapkan mampu bersaing 

dengan negara-negara asia lainnya dan juga teknologi digunakan untuk menjaga 

kemanan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keuntungan Indonesia lainnya dalam mengadakan kerjasama antariksa ini adalah 

Indonesia beruntung kedepannya akan bisa membuat dan meluncurkan teknologi 

satelit terutama dalam bidang roket.17  

Penelitian terdahulu kali ini memiliki persamaan yang hendak penulis kaji. 

Penelitian kali ini hampir sama dengan penelitian ketiga. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang hendak penulis kaji adalah negara Tiongkok merupakan 

                                                             
17 Sukma Raga, Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Pemanfaatan Ruang 

Angkasa dengan Tiongkok Tahun 2015 – 2020, diakses dalam 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2694/JURNAL.pdf?sequence=11&isAllo

wed=y (8/6/2017, 22:30 WIB) 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2694/JURNAL.pdf?sequence=11&isAllowed=y
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2694/JURNAL.pdf?sequence=11&isAllowed=y
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negara yang memiliki teknologi yang sangat canggih, dimana dalam menggapai 

kepentingannya Tiongkok menggunakan teknologinya yaitu dalam bidang 

antariksa maupun kereta cepat untuk mencapai kepentingannya tersebut terhadap 

negara lain khususnya Indonesia. Perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu 

ini lebih menjelaskan tentang kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok. 

Kepentingannya Indonesia lebih kepada pembaruan teknologinya karena 

Indonesia belum mempunyai teknologi keantariksaan. 

Dari kelima penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terdahulu pertama lebih berfokus pada kepentingan Indonesia dalam proyek 

pembangunan kereta cepat Jakarta dan bahasan yang dilakukan oleh penulis 

tersebut cakupannya terlalu sempit. Penelitian kedua lebih berfokus pada masalah 

dinamika hubungann bilateral Indonesia dengan Tiongkok fokus bahasannya lebih 

kepada masalah ACFTA. Penelitian ketiga lebih berfokus pada masalah keinginan 

Tiongkok melakukan kerjasama dengan Indonesia lewat keantariksaan karena 

letak wilayah Indonesia yang strategis. Penelitian keempat berfokus pada masalah 

CAFTA, dampak penelitian ini juga lebih luas bukan membahas negara Indonesia 

saja tetapi membahas negara lain juga. Penelitian terakhir yaitu penelitian kelima 

lebih membahas menngenai masalah kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok 

dalam bidang teknologi keantariksaan. Dari penjelasan diatas tentunya penulis 

mempunyai alasan mengapa penulis mengambil penelitian tersebut sebagai 

kerangka penelitan yang ingin penulis teliti. Dari penjelasan diatas penulis hanya 

berfokus pada masalah bentuk dan proses kerjasama yang dilakukan oleh kedua 

negara dalam hal proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan 



 14   
 

bagaiman upaya dari kedua negara dalam hal proyek tersebut serta siapa saja aktor 

yang terlibat dalam kerjasama tersebu dan dalam proyek tersebut apa yang 

sebebanarnya yang ingin dicapai oleh kepentingan kedua negara tersebut. 

Penelitian terdahulu tersebut juga tentunya akan membantu penulis untuk 

kedepannya dalam menulis penelitian ini. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Topik/Judul 

Penelitian, Nama, 

Volume, Tahun 

Metode Penelitian 

dan Analisa Data 

Hasil/ Kesimpulan 

1 Jurnal : Kebijakan 

Ekonomi dan Politik 

Indonesia Memilih 

Bekerjasama 

dengan Tiongkok 

dari pada Jepang 

dalam Proyek 

Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 

Tahun 2015 

 

 

Oleh : Engra 

Rahmadoni 

Deskriptif Kualitatif 

 

Pendekatan: Konsep 

kerjasama 

internasional 

Penelitian yang dilakukan 

oleh Engra Rahmadoni 

lebih menjelaskan tentang 

alasan kenapa Indonesia 

memilih Tiongkok 

dibandingkan dengan 

Jepang. Penelitan ini juga 

bermaksud untuk 

mengetahui alasan 

Indonesia menolak 

proposal dari Jepang dan 

alasannya Indonsia ingin 

menyeimbangkan 

pengaruh ekonomi antara 

Tiongkok dan Jepang di 

Indonesia yang notabane 

merupakan negara besar 

di Asia bahkan dunia. 

Penelitian ini tidak 

menjelaskan tentang 

kepentingan Tiongkok 

dalam proyek 

pembangunan kereta 

cepat Jakarta-Bandung. 

2 Jurnal: Dinamika 

Hubungan Bilateral 

Indonesia-China 

(Tiongkok) Pada 

Era Pemerintahan 

Deskriptif Kualitatif 

 

 

Pendekatan: Konsep 

Hubungan Bilateral 

Penelitian ini lebih di 

khususkan pada dua 

periode pemerintahan 

presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono, telah 
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Presiden Susilo 

Bambang 

Yudhoyono (2004-

2013) 

 

Oleh : Nahdia 

Rachmayanti 

menunjukkan 

perkembangan hubungan 

kedua negara yang 

semakin mengalami 

kemajuan pesat. Hal 

tersebut terbukti pada 

semakin banyaknya 

kerjasama-kerjasama di 

berbagai bidang. Di 

bidang ekonomi, 

dicontohkan sebuah 

kerjasama perdagangan 

bebas bilateral Indonesia 

dan China dalam 

ASEAN-China Free 

Trade Area (ACFTA), 

yang terjalin sehubungan 

dengan keanggotaan 

Indonesia di dalam 

ASEAN. Melalui sisi 

diplomasi ekonomi, 

tergabungnya Indonesia 

dalam ACFTA 

merupakan sebuah upaya 

diplomasi ekonomi 

Indonesia demi mencapai 

tujuan pertumbuhan 

ekonomi, dengan 

membuka peluang 

Indonesia terhadap China 

seperti, meningkatnya 

kerjasama antara pelaku 

bisnis di kedua negara, 

meningkatnya arus 

investasi asing asal China 

ke Indonesia serta 

terbukanya transfer 

teknologi antar pelaku 

bisnis di kedua negara. 

Penelitian ini juga tidak 

menjelaskan tentang 

kepentingan Tiongkok 

lebih detail terhadap 

Indonesia. 

3 Tesis: Analisa 

Hubungan China-

Deskriptif Kualitatif 

 

Penelitian lebih 

menjelaskan Kerjasama 
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Indonesia Terkait 

Keantariksaaan 

 

Oleh : Totok 

Sudjatmiko 

 

Pendekatan: Konsep 

hubungan Bilateral 

keantariksaan yang 

dilakukan oleh China 

terus berkembang sampai 

dengan Negara-negara di 

seluruh Asia dan dunia. 

Hal itu tentunya 

menunjukkan bahwa 

kemampuan antariksa 

China telah mampu 

menjadi alat untuk 

berdiplomasi. Selain itu 

menurut Handberg dan Li 

China juga telah menjadi 

mercusuar yang secara 

ekonomi dan teknologi 

menjadi ”pull factor” bagi 

negara lain yang berupaya 

untuk mencapai antariksa. 

Dikarenakan China 

mampu menawarkan 

biaya yang rendah dan 

keleluasaan politik bagi 

mitranya di bidang 

antariksa, sebagaimana 

yang tidak dilakukan oleh 

negara space faring 

lainnya. 

Penulis tidak bisa 

menjelaskan secara rinci 

mengenai keunggulan 

teknologi keantariksaan 

yang dimiliki oleh China. 

4 Skripsi: Hubungan 

Perdagangan 

Indonesia-Cina 

Studi Kasus: Produk 

Mainan Anak Cina 

Di Indonesia (2008-

2010) 

 

Oleh : Dewi Marsa 

 Deskriptif Kualitatif 

 

Pendekatan: konsep 

comparative 

advantage,metode 

penelitian Kualitatif 

Penelitian ini lebih 

membahas tentang 

strategi untuk 

memperluas dan 

mengembangkan produk 

mainan anak agar dapat 

mengalahkan negara 

produsen lainnya, strategi 

yang dilakukan Cina 

adalah dengan melakukan 

perkembangan industri 

pedesaan yang digalakkan 

oleh pemerintah Cina 

yaitu program Township 
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and Village Enterprises 

(TVEs) untuk 

meningkatkan 

produktivitas industri 

Cina. Strategi yang 

dilakukan Cina untuk 

memperluas pasar 

Industri mainannya di 

Indonesia salah satunya 

ialah melalui China 

Asean Free Trade 

Agreement (CAFTA) 

yang mulai berlaku 2004 

untuk semua anggota 

ASEAN termasuk 

keberhasilan Cina 

ditandai dengan terus 

meningkatnya produk 

asal Cina masuk ke pasar 

Indonesia. Pertumbuhan 

impor mainan anak asal 

Cina sepanjang tahun 

2003-2007 sebesar 12% 

tiap tahunnya. Pada 

semester awal 2008 

pangsa impor mainan dari 

Cina mengalami 

penurunan sekitar 40% 

akibat krisis global 

Indonesia. 

Fokus penelitian 

terdahulu kali ini lebih 

luas. 

5  Jurnal : 

Kepentingan 

Indonesia dalam 

Kerjasama 

Pemanfaatan Ruang 

Angkasa dengan 

Tiongkok Tahun 

2015-2020  

 

Oleh : Sukma Raga 

Deskriptif Kualitatif 

 

 

 

Pendekatan: Konsep 

kerjasama 

internasional 

Penelitian ini membahas 

mengenai masalah 

hubungan kerjasama 

bilateral antara Indonesia 

dengan Tiongkok yang 

sudah berlangsung sejak 

penandatanganan MoU. 

Ditahun 2015 pada masa 

awal pemerintahan 

Jokowi beliau langsung 

menginstruksikan untuk 

segera bekerja melakukan 

peningkatan teknologi 
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antariksa dengan 

Tiongkok. Kepentingan 

Indonesia dalam 

melakukan kerjasama ini 

adalah Indonesia 

mendapatkan alih 

teknologi yang sangat 

banyak. Indonesia 

mempunyai kepentingan 

menjalin aliansi strategis 

dengan melakukan 

kerjasama ini, yang mana 

hal ini digunakan untuk 

menyaingi teknologi 

antariksa di negara asia 

lainnya. 

6 Skripsi: 

Kepentingan 

Tiongkok terhadap 

Indonesia dalam 

Proyek 

Pembangunan 

Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 

 

Oleh : Alija 

Izetbegovic Al 

Hasyim Hasibuan 

Eksplanatif 

 

Pendekatan:  

International 

Political Economy, 

Penelitian ini membahas 

mengenai kepentingan 

Tiongkok terhadap 

Indonesia melalui 

instrumen teknologi 

kereta cepat yang dimiliki 

Tiongkok. Kepentingan 

Tiongkok disini adalah 

menguasai perekonomian 

yaitu menguasai jalur rel 

kereta api di Asia 

khususnya Indonesia 

karena hal ini merupakan 

visi dari Perdana Menteri 

Tiongkok. Tiongkok 

bersaing dengan Jepang 

masalah pasar kereta 

cepat keseluruh dunia 

khususnya Indonesia. 

Penelitian ini juga 

membahas mengenai 

upaya tiongkok dalam 

proyek pembangunan 

kerera cepat Jakarta-

Bandung. 
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1.5  Kerangka Teori 

 Penelitian yang baik dan benar harus didukung dengan adanya 

konseptualisasi dan juga penggunaan teori yang mana kedua hal tersebut sangat 

penting dalam kegiatan pemikiran dan hasil pemikiran itu sendiri. Sehingga 

penggunaan teori maupun konsep merupakan hal yang mutlak dalam suatu 

penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Adapun dalam penelitian menggunakan sebuah teori sebagai berikut: 

1.5.1 International Political Economy 

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir, studi tentang ekonomi 

International Political Economy mengalami kebangkitan dan kemajuan yang luar 

biasa. Sebelum tahun 1970 teori ini dapat dikatakan tidak populer, sekarang 

International Political Economy menjadi ilmu yang populer bagi para studi. 

18Makna dan kontektualitas dari International political economy sehari-hari dikenal 

sebagai ilmu yang digunakan dari segenap aktivitas faktor ekonomi dan politik yang 

bersentuhan bagaikan dua sisi dari mata satu mata uang antara lain politik ekonomi. 

International political economy merupakan studi tentang ekonomi dan politik yang 

saling mempengaruhi dalam lingkup dunia.  

Economy memiliki arti sebagai sistem produksi, pendistribusian, dan 

penggunaan kekayaan.19 Dimensi ekonomi berkaitan dengan bagaimana sumber 

daya didistribusikan di antara individu, kelompok, dan negara. Berbagai institusi 

publik dan swasta mengalokasikan sumber daya di pasar lokal. Saat ini, pasar bukan 

                                                             
18 Jeffry A. Frieden dan David A. Lake, 2000, International Political Economy, London: Roudledge, 

hal 1  
19 Ibid 
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hanya tempat orang pergi membeli atau menukar sesuatu secara langsung dengan 

produk. Pasar juga bisa dianggap sebagai mesin penggerak yang membentuk 

perilaku manusia.20 Ketika konsumen membeli barang, ketika investor membeli 

saham, dan ketika bank meminjamkan uang, hal ini merupakan termasuk suatu 

jaringan yang luas yang mengkoordinasikan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. 

  Sedangkan Political merupakan seperanggu institusi atau lembaga dan 

aturan yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi.21 Dimensi politik disini 

menjelaskan penggunaan kekuasaan oleh berbagai aktor, termasuk individu, 

kelompok dalam negeri, negara bagian, organisasi internasional, organisasi non 

pemerintah (LSM), dan perusahaan transnasional. Semua aktor ini membuat 

keputusan tentang distribusi seperti uang dan produk atau benda tak berwujud 

seperti keamanan dan inovasi.22 Politik melibatkan pembuatan peraturan yang 

berkaitan dengan bagaimana negara dan masyarakat nencapai tujuan mereka. 

International political economy merupakan studi tentang dasar politik dan tindakan 

ekonomi, yang mana cara-cara kebijakan pemerintah mempengaruhi operasi pasar. 

Disisi lain mengenai basis ekonomi dari tindakan politik adalah cara-cara dimana 

kekuatan ekonomi membentuk kebijakan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa 

kedua fokus tersebut saling melengkapi, untuk politik dan pasar yang saling 

menguntungkan.  

                                                             
20 Piers Revell, 2014, Suplement to States and Markets: an Investigation of the ‘Knowledge 

Structure’ in the Work of Susan Strange, United State: Proquest, hal 19 
21 Jeffry A. Frieden dan David A. Lake, Loc. Cit 
22 George Allen, Perspective on International Political Economy, diakses dalam 

http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205965156.pd

f (23/02/2018, 19:33 WIB) hal. 8 

http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205965156.pdf
http://catalogue.pearsoned.ca/assets/hip/us/hip_us_pearsonhighered/samplechapter/0205965156.pdf
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Dampak dari bursa ekonomi global  adalah terjadinya persaingan politik di 

tingkat nasional dan internasional di mana yang kuat mencari lebih banyak 

hubungan dalam ekonomi global untuk meningkatkan pendapatan negara tersebut, 

sedangkan yang lemah mencoba menghilangkan batasan ekonomi di tingkat 

nasional dan internasional untuk mencegah atau bahkan menghilangkan kerugian.23 

Dalam kaitannya terhadap fenomena yang penulis kaji yaitu Tiongkok ingin 

menguasai perekonomian dunia dengan investasi transpordasi darat yang sesuai 

dengan One Belt One Road. Dengan menggunakan instrumen kereta cepat Republik 

Rakyat Tiongkok bermaksud untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya melalui 

kerjasama dengan berbagai negara di dunia seperti Indonesia. 

Dalam menganalisa fenomena ini penulis menggunakan International 

Political Economy Theory Susan Strange. Susan strange membagi empat struktur 

international political economy dalam menjelaskan suatu fenomena yaitu: the 

production and trade structure, the finance and monetery structure, the security 

structure, dan the knowledge and technology structure.24 Struktur ini merupakan 

suatu jaringan pengaturan kompleks yang berfungsi sebagai dasar dari international 

political economy. Masing-masing berisi sejumlah lembaga negara, non state, 

organisasi dan aktor lainnya yang menentukan peraturan yang mengatur akses 

struktur tersebut.  

                                                             
23 Faturachman A. Sudirman, 2016, Ekonomi Politik Internasional: Transformasi Isu dan Teori, 

Yogyakarta: leutikaprio, hal. 5 
24 Piers Revell, 2014, Suplement to States and Markets: an Investigation of the ‘Knowledge 

Structure’ in the Work of Susan Strange, United State: Proquest, hal 55 
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Struktur yang pertama adalah the production and trade structure. Struktur 

ini merupakan termasuk dalam proses menghasilkan isu apa dan untuk siapa istilah 

ini merupakan termasuk kedalam jantung international political economy. 

Membuat suatu barang dan kemudian menjualnya atau menginvestasikannya di 

pasar dunia dan untuk menghasilkan industri negara serta sejumlah uang yang 

besar, yang pada intinya dapat dengan mudah mengubah distribusi kekayaan dan 

kekuasaan global. Contoh dari hal ini adalah lebih kepada negara maju yang 

mempunyai industrialisasi yang modern.  

Struktur yang kedua adalah the finance and monetery structure. Dalam hal 

ini keterkaitan antar negara yang abstrak, struktur ini menentukan siapa yang 

memiliki akses terhadap uang dan dengan persyaratan apa, dan bagaimana sumber 

daya tertentu didistribusikan ke negara lain. Dalam kasus ini uang sering dipandang 

sebagai sarana, bukan tujuan itu sendiri. Aliran uang internasional termasuk 

kedalam membayar perdagangan dan berfungsi sebagai sarana investasi di negara 

lain. Penawaran keuangan juga mencerminkan peraturan dan kewajiban, karena 

uang berpindah dari satu negara ke negara lain dalam bentuk pinjaman yang harus 

dilunasi. Struktur ini juga telah ditandai dengan uang panas yang mengejar 

keuntungan terrhadap negara lain.  

Struktur yang ketiga adalah the security structure. Struktur ini menjelaskan 

mengenai rasa aman dari ancaman dan tindakan negara lain maupun  dari actor non 

state. Hal ini merupakan termasuk kebutuhan bagi semua ummat manusia di dunia. 

Dalam tingkat global the security structure terdiri dari masyarakat, negara, 
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organisasi internasional dan LSM yang memberikan keamanan untuk semua orang 

berada.  

Struktur yang keempat adalah the knowledge and technology structure.  

Knowledge dan technology merupakan sumber kekayaan dan kekuatan bagi orang 

maupun negara yang menggunakannya secara efektif. Penyebaran teknologi 

informasi dan komunikasi telah memicu industrialisasi di negara-negara 

berkembang dan masyarakat yang hidup dibawah rezim otoriter. Struktur 

pengetahuan mencakup aturan dan pola yang mempengaruhi kekayaan intelektual, 

transfer teknologi, dan peluang migrasi bagi pekerja yang terampil. 

  Kebijakan Republik Rakyat Tiongkok melakukan kerjasama dengan 

Indonesia didasarkan pada kepentingan. Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok 

sesuai dengan struktur international political economy menurut susan strange. 

Pertama adalah the production and trade structure, kereta cepat digunakan sebagai 

intrumen untuk investasi ke negara lain atau ke negara yang dilalui oleh jalur sutra, 

yang mana pemerintah Tiongkok juga mengeluarkan kebijakan One Belt One Road. 

Salah satu negara yang dilalui oleh peta tersebut adalah Indonesia. Melalui 

kerjasama ini Republik Rakyat Tiongkok menggunakannya untuk mendongkrak 

pertumbuhan GDP dan meningkatkan kegiatan perdagangan. Kedua the finance 

and monetery structure, melalui China Development Bank  

(CDB) dan beberapa bentukan perusahaan patungan, Republik Rakyat Tiongkok 

bersedia menggelontarkan dana triliunan rupiah untuk pengembangan proyek 

kereta cepat ini. Uang dijadikan sebagai sarana investasi untuk memperoleh 

keuntungan.. Ketiga yaitu the security structure, melalui kejasama dalam bidang 
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kereta cepat Republik Rakyat Tiongkok menggunakannya untuk memepertahankan 

stabilitas perekonomiannya. Hal ini digunakan supaya terhindar dari ancaman yang 

mengancam perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Keempat the knowledge 

and technology structure, kerjasama kereta cepat ini akan menciptakan sharing 

knowledge, yang mana pekerja dalam proyek ini tidak hanya berasal dari Tiongkok 

tapi dari Indonesia juga. Pakar ahli bidang perteknologian kereta cepat dari segi 

konstruksi di datangkan dari Tiongkok. Sedangkan sebagian pekerja lainnya berasal 

dari Indonesia kerjasama kereta cepat ini juga menimbulkan transfer teknologi, 

yang mana peralatan dan kontruksi mengenai pembangunan kereta  di datangkan 

langsung dari negara Tiongkok. Melalui kerjasama ini Republik Rakyat Tiongkok 

menunjukkan bahwa teknologi kereta cepat yang di miliki Republik Rakyat 

Tiongkok cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan Jepang. 

1.6 Metodologi   

1.6.1 Jenis Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan jenis penelitian 

eksplanatif. Penelitian ekplanatif merupakan penelitian yang menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih variabel.25 Terdapat motif keterkaitan antara dua 

atau lebih variabel yang dijelaskan melalui jenis penelitian ini. Penelitian ini 

dikerangkai oleh sebuah teori untuk diuji dan biasanya diawali dengan pertanyaan 

mengapa dalam rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penjelasan dan pemaparan 

akan terkait dengan Kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia dalam Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

                                                             
25 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 30 
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1.6.2 Level Analisis 

Penelitian ini penulis menentukan yang menjadi variabel dependen atau unit 

analisa adalah Kepentingan pemerintah Tiongkok dalam Proyek Pembangunan 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sedangkan sebagai variabel independennya adalah  

kerjasama Tingkok dengan Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini level 

analisa dari variabel dependen adalah negara, sedangkan variabel independennya 

adalah negara juga. Jadi dalam hal ini model level analisanya adalah model 

korelasionis. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan 

teknik analisa kualitatif yaitu analisa yang tidak menggunakan tela’ah statistik dan 

matematika akan tetapi dengan berusaha menggambarkan permasalahan yang 

terjadi berdasarkan data-data yang ada dan untuk selanjutnya data yang diperoleh 

tersebut kemudian disusun menjadi sebuah tulisan atau penelitian. 

1.6.4 Teknik pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan library research atau 

studi kepustakaan. Maksud dari library research yaitu setiap data atau informasi 

yang diperoleh berasal dari buku, berita, jurnal internasional maupun nasional baik 

bersifat online maupun offline, tesis, laporan penelitian, website resmi, situs-situs 

terpercaya dan majalah yang terkait dengan penelitian penulis.  
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Penelitian ini akan berfokus pada awal dilaksanakannnya atau disetujui 

proyek pembangunan  kereta api cepat Jakarta-Bandung yang telah dimulai pada 

tahun 2015 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2018 yang pada intinya penelitian 

ini akan berfokus mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 

b. Batasan Materi 

 Penulis akan menjelaskan topik Kepentingan Tiongkok tehadap Indonesia 

dalam Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan membatasi 

topik pada kerjasama pemerintah negara Tiongkok. Pola hegemoni pemerintah 

Tiongkok terhadap negara lain. Sejarah yang dibutuhkan untuk menjelaskan topik. 

Pola kerjasama negara Tiongkok dibawah pemimpin Xi Jinping. Tetapi penelitian 

ini akan membatasi pada proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. 

1.7 Hipotesa 

Kepentingan Tiongkok dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-

Bandung adalah Pertama adalah the production and trade structure, kereta cepat 

digunakan sebagai intrumen untuk menginvestasikan ke negara lain atau ke negara 

yang dilalui oleh peta Silk Road Economic Belt dan Maritime Silk Road Economic 

Belt dan meningkatkan jalur perdangan, yang mana pemerintah Tiongkok juga 

mengeluarkan kebijakan One Belt One Road. Salah satu negara yang dilalui oleh 

peta tersebut adalah Indonesia. Melalui kerjasama ini Republik Rakyat Tiongkok 

menggunakannya untuk mendongkrak pertumbuhan GDP. Kedua the finance and 

monetery structure, melalui China Development Bank  
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(CDB) dan beberapa bentukan perusahaan patungan, Republik Rakyat Tiongkok 

bersedia menggelontarkan dana triliunan rupiah untuk pengembangan proyek 

kereta cepat ini. Modal dijadikan sebagai sarana investasi untuk memperoleh 

keuntungan.. Ketiga yaitu the security structure, melalui kejasama dalam bidang 

kereta cepat Republik Rakyat Tiongkok menggunakannya untuk memepertahankan 

stabilitas perekonomiannya. Hal ini digunakan supaya terhindar dari ancaman yang 

mengancam perekonomian Republik Rakyat Tiongkok. Keempat the knowledge 

and technology structure, kerjasama kereta cepat ini akan menciptakan sharing 

knowledge, yang mana pekerja dalam proyek ini tidak hanya berasal dari Tiongkok 

tapi dari Indonesia juga. Pakar ahli bidang perteknologian kereta cepat dari segi 

konstruksi di datangkan dari Tiongkok. Sedangkan sebagian pekerja lainnya berasal 

dari Indonesia kerjasama kereta cepat ini juga menimbulkan transfer teknologi, 

yang mana peralatan dan kontruksi mengenai pembangunan kereta  di datangkan 

langsung dari  negara Tiongkok. Melalui kerjasama ini Republik Rakyat Tiongkok 

menunjukkan bahwa teknologi kereta cepat yang dimiliki Republik Rakyat 

Tiongkok lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan Jepang. 

1.8 Sistematika Penulisan 

1.2 Tabel Sistematika Penulisan 

BAB JUDUL BAB ISI BAB 

BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5  Kerangka Konseptual 

1.6 Metodologi 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Level Analisis 



 28   
 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Hipotesa 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB II Hubungan Bilateral 

Tiongkok dengan 

Indonesia 

2.1 Sejarah Hubungan Kerjasama 

Republik Rakyat Tiongkok dengan 

Indonesia 

 2.1.1 Kerjasama pada Era 

Pemerintahan Mao Zedong sampai 

dengan Li Xiannian (1954-1988) 

2.1.2 Kerjasama pada Era 

Pemerintahan Yang Shangkun 

sampai dengan Jiang Zemin (1988-

2003) 

2.1.3 Kerjasama pada Era 

Pemerintahan Hu Jin Tao sampai 

dengan Xi Jin Ping (2003-2018) 

2.2.  Kerjasama Tiongkok dalam 

Proyek Pembangunan Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 

2.3  Perbandingan Proposal Proyek 

Pembangunan Jakarta-Bandung antara 

Republik Rakyat Tiongkok dengan 

Jepang 

BAB III Kepentingan Tiongkok 

terhadap Indonesia 

dalam Proyek 

Pembangunan Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

3.1 Kereta Cepat Sebagai Instrumen 

Perdagangan 

3.1.1 Kereta Cepat Digunakan 

Republik Rakyat Tiongkok Sebagai 

Instrumen Meningkatkan  

Perdagangan 

3.2 Modal sebagai Sarana Investasi dalam 

Proyek Pembangunnan Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 

3.2.1 Modal Digunakan Sebagai 

Sarana Investasi Untuk Memperoleh 

Keuntungan dalam Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-

Bandung 

3.3 Menjaga Stabilitas Ekonomi Republik 

Rakyat Tiongkok 

3.3.1 Kerjasama Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Untuk 

Mempertahankan Stabilitas Ekonomi 

Republik Rakyat Tiongkok 
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3.4. Teknologi kereta cepat digunakan 

Republik Rakyat Tiongkok sebagai 

Kekuatan dalam Melakukan Kerjasama 

3.4.1 Menunjukkan Teknologi 

Kereta Cepat Milik Republik Rakyat 

Tiongkok Lebih Bagus dari Pada 

Jepang 

BAB IV Kesimpulan 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


