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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem ekonomi internasional sangat berpengaruh terhadap pembuatan 

kebijakan ekonomi suatu negara. Hal ini karena ekonomi adalah isu yang sangat 

penting dan menyangkut kerjasama antar negara. Sejak tahun 1945, sebuah sistem 

ekonomi internasional telah muncul melalui perjanjian multilateral, lembaga 

formal dam jaringan informal dan lembaga yang paling penting yang salah 

satunya merupakan hasil dari perjanjian Bretton Woods. Faktor yang membuat 

munculnya perjanjian-perjanjian ekonomi adalah keinginan bersama untuk 

terlepas dari ketidakstabilan dan krisis ekonomi yang pernah dialami berbagai 

negara. Dalam perjanjian Bretton Wood terdapat tiga lembaga penting, yaitu 

World Bank, International Monetary Fund (IMF) dan General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) yang saat ini dikenal dengan World Trade 

Organization (WTO). Sistem tersebut dibuat pada bulan Agustus 1944 oleh 

Amerika Serikat, Inggris dan 42 negara lain yang bertemu pada sebuah 

Konferensi Moneter dan Keuangan PBB di Bretton Woods, New Hampshire 

untuk merumuskan lembaga bagi keuangan internasional pasca perang.
1
  

Keberadaan lembaga hasil dari Bretton Woods dalam hal ini adalah WTO dan 

World Bank menjadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Meskipun 

dalam penelitian ini menggunakan Konferensi Bretton Woods dalam melihat 
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sejarah kemunculan WTO dan World Bank, namun IMF tidak digunakan dalam 

penelitian ini. Hal ini seringkali disebut dengan sistem ekonomi liberal. Namun 

meski memiliki banyak pencapaian di awal pembentukannya, masih banyak kritik 

yang datang mengenai keberadaan lembaga tersebut. WTO sebagai lembaga yang 

menaungi kerjasama ekonomi internasional seringkali melakukan bias terhadap 

negara-negara maju daripada negara berkembang, begitu pula dalam pengambilan 

keputusan yang berdasarkan konsensus yang jelas merugikan negara berkembang 

yang tidak memiliki perwakilan permanen di Jenewa.
2
 Dalam pertemuan-

pertemuan seringkali negara-negara kecil atau berkembang dikucilkan oleh 

negara-negara maju yang mendominasi. Sebagai salah satu contohnya sebuah 

pertemuan yang dialkuakn di Seattle, Amerika Serikat dimana terjadinya bias 

terhadap negara maju yang membuat negara-negara berkembang tidak 

mendapatkan posisi dalam pertemuan tersebut yang membuat gagalnya pertemuan 

tersebut dengan penolakan dari negara berkembang terhadap segala bentuk 

konsensus yang tidak melibatkan negara berkembang di dalamnya. Dalam 

penyelesaian sengketa yang lebih sering melibatkan negara berkembang, namun 

negara-negara maju memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proses penyelesaian 

tersebut.  

World Bank sebagai lembaga keuangan pembangunan dunia juga mendapat 

kritik atas kerjanya. Pada awalnya World Bank berkonsentrasi untuk membantu 

pemulihan di Eropa pasca perang namun dari tahun 1960an semakin terfokus pada 

negara berkembang. Hal ini dilakukan dengan memberikan pinjaman dengan 
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bunga rendah untuk mendukung proyek investasi besar dan bantuan teknis. World 

Bank juga membantu mendukung proyek pembangunan insfrastruktur besar 

seperti dalam hal energi, transportasi dan telekomunikasi.
3
 Namun Globalisasi 

yang menyebar membuat World Bank harus menangani masalah-masalah baru 

seperti kontrol populasi, pendidikan dan hak asasi manusia. World Bank yang 

seharusnya diharapkan menjadi lembaga pemberi bantuan dana pembangunan 

namun, karena mulai pecahnya fokus pemberian dana pada masalah-masalah yang 

beragam membuat lembaga keuangan pembangunan ini dianggap kurang berfokus 

pada pemberian bantuan dana pembangunan negara-negara.  

Pasca Perang Dunia II, Ekonomi internasional telah bergantung pada negara-

negara barat, melalui peminjaman dana kepada negara-negara yang membutuhkan 

bantuan  pasca perang. Salah satu Pihak yang membantu dalam pembangunan 

ekonomi internasional adalah World Bank, sebuah lembaga keuangan 

pembangunan internasional yang meupakan hasil dari Konferensi Bretton Woods. 

Tujuan awal pembentukan World Bank adalah membantu negara-negara miskin 

dan berkembang untuk dapat bangun kembali pasca perang melalui pemberian 

dana pinjaman. Namun seiring berkembangnya zaman, World Bank tidak terlalu 

fokus terhadap pembangunan namun masalah-masalah lain seperti pendidikan, 

kesehatan, isu lingkungan, kesetaraan gender, dll.  

Dengan berbagai kritik yang diterima oleh World Trade Organization dan 

World Bank terdapat tiga kritik utama yang menjadi dasar dalam melihat kerja 

sistem internasional tersebut. Pertama mengenai bias terhadap negara-negara maju 
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yang dilakukan oleh WTO dan World Bank, lalu kurangnya transparansi yang 

dilakukan oleh kedua lembaga tersebut yang dirasakan oleh negara-negara 

anggota dan kritik terakhir mengenai aspek lingkungan yang kurang diperhatikan 

dalam pembuatan kebijakan proyek WTO dan World Bank.   

Berawal dari berbagai kritik dan kekurangan yang dimiliki sistem ekonomi 

internasional yang ada, Tiongkok sebagai negara yang dikenal dengan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat muncul dengan sebuah sistem baru yang dirasa 

akan lebih baik dari sistem ekonomi internasional yang ada. Sistem tersebut diberi 

nama One Belt One Road yang merupakan kelanjutan dari Jalur sutra yang dahulu 

pernah ada. Secara umum One Belt One Road atau OBOR terbagi menjadi dua 

bagian yaitu kerjasama ekonomi dan pembangunan. Kerjasama ekonomi yang 

bertujuan memudahkan arus perdagangan dan kerjasama pembangunan yang 

membantu negara-negara anggotanya dalam membangun infrastruktur dirasa akan 

membantu negara untuk dapat berkembang. 

Isu pembangunan ekonomi masih menjadi hal penting dalam negara-negara 

berkembang. Pinjaman dana untuk membangun infrastruktur sangat dibutuhkan 

oleh negara berkembang. Berawal dari World Bank yang tidak dapat berfokus 

pada pemberian pinjaman dana untuk pembangunan negara, Tiongkok hadir 

dengan menawarkan lembaga keuangan pembangunan baru yang diberi nama 

Asian Infrastructure and Investement Bank (AIIB). Jika dilihat dari nama lembaga 

tersebut jelas lembaga ini akan berfokus terhadap permasalahan pembangunan 

infratruktur negara. Meski menggunakan nama Asian, namun lembaga tersebut 

terbuka bagi seluruh negara di dunia baik Eropa maupun Amerika. Berdirinya 
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AIIB dimulai saat Xi Jin Ping melakukan kunjungan ke Indonesia pada pertemuan 

APEC di Bali.
4
 Pada pertemuan yang dilakukan pada Bulan Oktober 2013 itu 

diumumkan sebuah rencana pembentukan lembaga keuangan pembangunan The 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang nantinya membantu jalannya 

proyek One Belt One Road terlebih dalam pembangunan infrastruktur di kawasan 

Asia Tenggara karena kerjasama jalur maritim OBOR yang berfokus pada 

kawasan tersebut. Kemudian AIIB dibentuk pada tahun 2010, yaitu pada 

pertemuan APEC tahun 2014, Xi Jin Ping mengumumkan bahwa Tiongkok 

sebagai pemberi modal dalam AIIB akan mendanai US$ 40 miliar dalam rencana 

pembangunan infratsruktur negara-negara yang berada di dalam OBOR.
5
 

Pembangunan infrastruktur tersebut meliputi jalur darat dan jalur maritim yang 

nantinya akan mempermudah jalur kerjasama perdagangan negara-negara OBOR. 

Dalam mengambil keputusan atas sebuah isu, sebuah negara akan 

mempertimbangkan strategi dalam menghadapinya yang nantinya akan membawa 

keuntungan bagi negara tersebut. Strategi yang dibuat oleh sebuah negara 

mempertimbangkan segala aspek baik politik, ekonomi, sosial dan budaya yang 

nantinya bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Dalam pembuatan 

strategi tersebut diperlukan perhitungan demi memaksimalkan keuntungan yang 

dapat diraih dan meminimalisir kerugian dapat terjadi. Strategi yang dihasilkan 

nantinya dapat menjadi kebijakan luar negeri sebuah negara dan dapat mengikat 
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baik secara bilateral maupun secara multilateral dalam hal kerjasama maupun 

implementasinya. Dalam hal ini salah satu negara yang ekonominya terus 

meningkat yaitu Tiongkok, memanfaatkan strateginya dalam bekerjasama dengan 

negara-negara lain. Salah satu strategi yang dibentuk oleh Tiongkok adalah 

OBOR (One Belt One Road). Sebuah strategi yang merupakan kelanjutan dari 

Jalur Sutra.  

Jalur Sutra adalah jalur perdagangan yang menghubungkan peradaban besar 

Asia, Eropa dan Afrika melalui jalur perdagangan. Jalur sutra telah ada sejak 

Dinasti Han pada tahun 206 SM.
6
 Sejak dahulu hingga sekarang Tiongkok 

memiliki peran dan diimbangi komoditas yang besar dalam perdagangan baik 

regional maupun internasional. Pada masa itu Tiongkok memiliki kain sutra yang 

merupakan komoditas dengan harga jual tinggi. Hal tersebut membuat Tiongkok 

memiliki kedudukan tinggi dalam jalur perdagangan tersebut. Aktivitas 

perdagangan ini menjadi dominan pada masa Dinasti Song yang dimulai pada 

tahun 906 SM.
7
 

Telah menjadi rahasia umum bahwa peran Tiongkok dalam bidang ekonomi 

dan perdagangan di seluruh dunia telah berlangsung sejak lama. Meski pada 

awalnya Tiongkok pernah menjadi sebuah negara sosialis di masa kepemimpinan 

Mao Zedong yang menutup diri dari investasi asing demi melindungi kestabilan 

ekonomi di dalamnya. Hal tersebut ternyata membuat Tiongkok semakin dilanda 
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krisis yang mengganggu kestabilan ekonomi Tiongkok. Di masa kepemipinan 

Den Xiao Ping, Tiongkok melakukan perubahan ekonomi besar-besaran dengan 

membuka kerjasama dengan asing baik dari investasi asing maupun swasta. 

Perubahan sistem ekonomi ini dikenal dengan slogan “reforming and opening” 

yaitu membentuk kembali ekonomi Tiongkok dan membuka kerjasama ekonomi 

dengan internasional.  

Semenjak diberlakukan kebijakan open door yang membuat Tiongkok 

membuka kerjasamanya dengan pihak asing, perlahan perekonomian Tiongkok 

membaik dan terlepas dari krisis ekonomi yang dahulu sempat terjadi. Adanya 

investasi asing, pinjaman modal membantu bangkitnya perekonomian Tiongkok. 

Hal tersebut terus berlangsung sampai sekarang. Berkembangnya ekonomi 

Tiongkok juga dibantu oleh nilai ekspor yang terus meningkat dan diminati 

negara-negara di dunia. Dikenal memiliki biaya murah namun memiliki kualitas 

tinggi membuat ekspor Tiongkok dicari negara-negara di seluruh dunia.  

Konsep mengenai OBOR pertama kali disampaikan oleh Presiden Tiongkok 

Xi Jinping melalui pidato dalam kunjungannya ke Astana, Kazakhstan lalu 

disampaikan kembali pada Konferensi Tingkat Tinggi Shanghai Cooperation 

Organization (SCO) pada tahun 2013.
8
 Konsep OBOR dianggap sebagai 

kelanjutan dari jalur sutra kuno yang pernah berjaya dan menunjukkan kekuatan 

ekonomi dan perdagangan Tiongkok pada masa lalu. Dengan adanya gagasan 

baru mengenai jalur sutra baru ini dapat memungkinkan Tiongkok mendominasi 

neara-negara disekitarnya yang sebelumnya di dominasi oleh barat.  
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Dalam jalur darat proyek OBOR ini berfokus pada kawasan Asia hingga 

Afrika dan Eropa, sedangkan dalam jalur maritim, Tiongkok ingin berfokus pada 

kawasan Asia Tenggara. Sebuah kawasan yang menjadi sebagaian besar tempat 

singgah kapal-kapal perdagangan dunia, dimana Tiongkok melihat sebuah 

kesempatan besar disana.. Presiden Xi Jinping juga menawarkan pembentukan 

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai bank yang memberi dana 

pada pembangunan infrastruktur dan mempromosikan hubungan regional dan 

ekonomi yang terintegrasi.  

Gambar 1. Peta Jalur Sutra Baru Tiongkok 

 

Sumber: “The Untold War”, dalam http://warmonitor.net/news/2015/06/08/the-untold-war/, Juni 2015, diunduh 

pada 26 April 2018 

Melihat dari rencana peta dilakukannya jalur sutra baru, Tiongkok ingin 

mengajak  kerjasama negara-negara disekitarnya dan menunjukkan kekuatannya 
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sebagai negara dengan ekonomi yang kuat. Meski banyak negara-negara yang 

menyambut hangat dengan ide Tiongkok dengan anggapan dapat membantu 

membangun dan memajukan  negaranya. Namun negara-negara dengan kekuatan 

ekonomi besar lainnya merasa terganggu oleh kehadiran OBOR Tiongkok 

tersebut, salah satunya Amerika Serikat. AS telah dikenal sebagai negara dengan 

kekuatan dominan di dunia terutama dalam hal ekonomi dan perdagangan.  

Penelitian ini dibuat atas dasar ketertarikan penulis atas fenomena perang 

dagang yang saat ini sedang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sistem 

Internasional yang telah ada saat ini sebagian besar masih berada pada kekuasaan 

barat atau Amerika Serikat sehingga kemunculan Tiongkok dengan perekonomian 

yang terus meningkat membuat banyak masyarakat internasional menaruh 

perhatian dalam kasus ini. Beberapa media informasi seringkali memberitakan 

bahwa Tiongkok dengan proyek OBORnya ingin menguasai dan menggantikan 

sistem internasional yang ada. Meskipun Tiongkok tidak pernah secara langsung 

menegaskan bahwa pembentukan OBOR merupakan bentuk perlawanan terhadap 

sistem internasional yang di dominasi oleh barat. Sehingga penulis ingin 

menganalisis bagaimana Tiongkok dengan sistem OBORnya muncul tidak secara 

langsung, melainkan mendapat pengaruh dari sistem internasional saat ini (WTO 

dan World Bank). Keberadaan IMF (International Monetary Fund) tidak 

digunakan karena masih belum bisa dilihat untuk memandan pengaruhnya 

terhadap pembentukan proyek OBOR, mengingat proyek OBOR masih belum 

memiliki sistem yang berfokus pada pinjaman dana moneter. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang menjadi gambaran dari isu ini, rumusan masalah 

yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitan ini adalah bagaimana Sistem 

Perdagangan dan Keuangan Pembangunan Internasional mempengaruhi kebijakan 

pembentukan proyek One Belt One Road oleh Tiongkok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan Dan 

Keuangan Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan Proyek 

One Belt One Road Tiongkok” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

sistem perdagangan dan keuangan pembangunan internasional terhadap 

pembentukan OBOR oleh Tiongkok. Sehingga bagi masyarakat umum akan 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait bidang ekonomi khususnya 

yang dilakukan oleh Tiongkok. Penelitian ini juga diharapkan akan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti dengan isu serupa untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK). 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu sumber dan acuan 

penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya 

pengetahuan mengenai isu yang bersangkutan. Dari penelitian terdahulu yang 

digunakan oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang membahas isu yang 

sama namun dengan fokus dan judul yang berbeda. Penulis mengambil 
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penelitian tersebut untuk tambahan referensi dan untuk lebih fokus yang 

berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.  

Pada penelitian dahulu, pertama penulis menggunakan  penelitian yang 

berjudul “Kebijakan jalur sutra Cina dan implikasinya bagi Amerika Serikat” 

oleh Indriana Kartini. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan konsep 

geopolitik, geoekonomi, analisis kebijakan luar negeri, teori stabilitas dan 

konsep hegemoni. Pada awalnya penelitian tersebut menjelaskan bagimana 

penjelasan dan runtutan  perencanaan Tiongkok dalam pembentukan OBOR. 

Dalam penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa terciptanya kebijakan 

OBOR dipengaruhi oleh dua fakor umum yaitu faktor domestik dan faktor 

internasional. Setelah menjelaskan bagiamana OBOR bisa terbentuk, sesuai 

dengan judul penelitian terssebut penulis menjelaskan bagaimana Amerika 

Serikat merasa terancam dengan kebijakan OBOR yang dilakukan oleh 

Tiongkok. Kerjasama Tiongkok yang salah satunya mengincar kawasan Asia 

Pasifik nantinya dirasa akan mengganggu Amerika Serikat dalam melancarkan 

pengaruhnya di kawasan Asia Pasfik. Penelitian tersebut berbanding terbalik 

dengan apa yang akan diteliti oleh penulis ini, jika penelitian tersebut 

membahas bagaimana Tiongkok menciptakan OBOR dan akhirnya dapat 

mempengaruhi perilaku Tiongkok, dalam penelitian ini penulis berfokus 

bagaimana sistem internasional mempengaruhi Tiongkok dalam pembentukan 

OBOR. 

Hal yang membedakan  dari jurnal Indriana Kartini dengan skripsi penulis 

yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan dan Keuangan Pembangunan 
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Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan One Belt One Road 

Tiongkok” adalah arah pembahasannya, dalam jurnal ini memandang 

bagaimana Amerika Serikat yang mendapat pengaruh dari implikasinya Jalur 

sutra baru sedangkan dalam skripsi penulis sebaliknya yaitu bagaimana sistem 

internasional yang di dominasi barat, salah satunya Amerika mempengaruhi 

Tiongkok dalam membentuk kebiajkan proyek OBOR dan AIIB.  

Dalam penelitian terdahulu kedua penulis menggunakan penelitian yang 

berjudul kepentingan Cina “One Belt One Road” melalui AIIB (Asian 

Infrastructure Investment Bank) oleh Elisa Putri Ayuningtyas. Penelitian 

tersebut menggunakan alat analisa neorealisme. Dalam penelitian tersebut 

menjelaskan bagaimana Tiongkok ingin mengulang kejayaannya di masa 

lampau dengan adanya Jalur Sutra yang bertujuan membuat Tiongkok sebagai 

jalur perdagangan dunia. Hal tersebut dilakukan Tiongkok dengan mulai 

mendirikan sebuah lembaga baru yang dirasa akan menjadi lembaga yang 

dapat bekerja lebih baik dari lembaga yang ada saat ini. Lembaga tersebut 

adalah AIIB atau Asian Infrastruktur and Investment Bank. Dengan adanya 

AIIB dirasa lebih baik dari lembaga keuangan yang dibentuk oleh Barat. 

Meskipun dalam penelitian tersebut menggunakan alat analisa yang sama 

dengan penelitian ini, namun penlitian tersebut berfokus pada bagimana 

Tiongkok berhasil membentuk sebuah aliansi baru melalui AIIB dan 

menggunakan kepentingannya dibalik pembentukan aliansi tersebut, berbeda 

dengan penelitian ini yang berfokus bagaimana neorealis memandang tentang 

perilaku negara yang dipengaruhi sistrem internasional.  
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Hal yang membedakan  dari jurnal Elisa Putri Ayuningtyas dengan skripsi 

penulis yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan dan Keuangan 

Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan One Belt One 

Road Tiongkok” adalah pembahasan, dalam jurnal ini membahas bagaimana 

Tiongkok menjadikan pembentukan AIIB sebagai alat penunjang kepentingan 

nasionalnya, sedangkan skripsi penulis membahas bagaiaman sistem 

internasioanl yang mempengaruhi Tiongkok dalam mendirikan OBOR dan 

AIIB. 

Penelitan terdahulu ketiga berjudul “Rasionalitas Jepang menolak 

bergabung dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) oleh Amri 

Zulian Firmalindo. Penelitian ini menggunakan Teori proses pengambilan 

kebijakan luar negeri yaitu model aktor rasional. Dalam penelitian ini negara 

yaitu Jepang sebagai aktor rasional mempertimbangkan untung dan rugi dalam 

menentukan kebijakan luar negeri. Skripsi ini membahas bagimana Jepang 

mempertimbangkan untung dan rugi sehingga menolak untuk bergabung ke 

dalam AIIB. Alasan utama Jepang menolak untuk berabung kedalam AIIB 

adalah mengikuti langkah Amerika Serikat dan mempertimbangkan 

kedudukannya yang telah ada di ADB (Asian Development Bank). Jepang dan 

Amerika Serikat memegang shareholder teringgi di dalam ADB. Penulis 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Jepang akan mendapatakan kerugian yang 

lebih banyak daripada keuntungan ketika bergabung kedalam AIIB.   

Hal yang membedakan dari skripsi yang ditulis oleh Amri Zulian 

Firmalindo dengan skripsi penulis yang berjudul “Pengaruh Sistem 
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Perdagangan dan Keuangan Pembangunan Internasional Terhadap 

Kebijakan Pembentukan One Belt One Road Tiongkok” adalah perbedaan 

pembahasan meskipun keduanya membahas keberadaan AIIB, berbeda 

dengan skripis penulis penelitian ini membahas rasionalitas Jepang dalam 

menolak untuk bergabung dengan AIIB, sedangkan penulis membahas 

bagaimana sistem pedagangan dan keuangan internasional mempengaruhi 

pembentukan OBOR yang didalamnya terdapat AIIB sebagai pendonor dana 

terbesar. 

Penelitan terdahulu keempat Penelitian terdahulu berikutnya berjudul 

“Respon China menghadapi Amerika Serikat dalam inisiasi Trans-pacific 

Partnership di kawasan Asia Pasifik tahun 2009-2015 oleh Muhammad 

Azzam. Penelitan ini menggunakan teori balance of power, chess game dan 

kerjasama regional sebagai alat analisa. Dalam penelitian ini berfokus pada 

bagaimana Tiongkok menggunakan cara lain dalam mengimbangi kekuasaan 

Amerika Serikat melalui TPP hal tersebut dianggap sebagai respon. Cara 

tersebut dilakukan Tiongkok dengan bergabung dengan RCEP dan 

membentuk lembaga keunagna terbaru yaitu AIIB. Tiongkok menganggap 

ddengan bergabung RCEP merupakan langkah yang tepat karena tidak 

terdapat pengaruh Amerika Serikat di dalamnya. Dengan bergabung dalam 

RCEP Tiongkok dapat bekerjasama dengan negara-negara sekutu Amerika 

Serikat tanpa terikat dengan persaingan kedua negara tersebut. Amerika 

Serikat sendiri dengan TPP berusaha meluaskan pengaruhnya di kawasan Asia 

Pasifik dan hal ini membuat Tiongkok ingin juga meluaskan pengaruhnya di 
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kawasan Asia Pasifik sehingga nantinya akan tercapai balance of power. 

Dalam hal ini tidak terlalu membahas pembentukan OBOR namun membahas 

bagaimana Tiongkok menggunakan caranya untuk membendung pengaruh 

Amerika Serikat terutama di kawasan Asia Pasifik yang menjadi salah satu 

tujuan dari pembentukan OBOR jalur laut. 

Hal yang membedakan dari jurnal Muhammad Azzam dengan skripsi 

penulis yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan dan Keuangan 

Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan One Belt One 

Road Tiongkok” adalah aktor yang dibahas untuk memandang perilaku 

Tiongkok. Dalam jurnal ini menggunakan TPP (Trans Pacific Partnership) 

yang membuat Tiongkok merespon dengan melakukan kerjasama , sedangkan 

dalan skripsi penulis menggunakan keberadaan WTO dan World Bank sebagai 

lembaga keuangan dan perdagangan dunia yang mempengaruhi Tiongkok 

dalam berperilaku mengeluarkan kebijakan yaitu proyek OBOR dan AIIB.  

Penlitain terdahulu kelima berjudul “Kebijakan luar negeri Tiongkok 

terhadap Amerika Serikat dalam kaitanya dengan Trans-Pacific Partnership” 

oleh Abdul Malik Rahman. Penelitian ini mengunakan neorealis dan politik 

luar negeri sebagai alat analisa. Meski penelitian ini sama-sama membahas 

Tiongkok dengan menggunakan pendekatan neorealis yang membahas sistem 

internasional, namun dalam penelitian ini belum membahas pembentukan 

OBOR, hanya membahas bagimana Tiongkok merespon tindakan Amerika 

Serikat melalui TPP yang membuat Tiongkok bergabung dengan RCEP untuk 

membendung pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik terutama di 
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kawasan Asia Tenggara. Pada akhirnya keberlangsungan TPP dirasa 

mengalami kesulitan dalam merangkul negara-negara di Asia Tenggara, 

karena terdapat banyak perjanjian non tarif yang mernyulitkan negara-negara 

berkembang yang masih banyak di Asia Tenggara, berbeda dengan RCEP 

yang tidak terlalu memiliki banyak perjanjian non-tarif yang memudahkan 

negara-negara berkembang untuk bergabung didalamnya.  

Hal yang membedakan dari jurnal milik Abdul Malik Rahman dengan 

skripsi penulis yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan dan Keuangan 

Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan One Belt One 

Road Tiongkok” adalah pembahasan, dalam jurnal ini menggunakan Trans 

Pacific Partnership sebagai aktor yang melihat Kebijakan Luar Negeri 

Tiongkok sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan World Bank dan 

WTO dalam melihat bagaimana Tiongkok mengeluarkan Kebijakan Luar 

Negerinya melalui OBOR dan AIIB. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL DAN 

NAMA PENELITI 

JENIS PENELITIAN DAN 

ALAT ANALISA 

HASIL 

1 Kebijakan Jalur 

Sutra Baru Cina 

dan Implikasinya 

Bagi Amerika 

Serikat 

Indriana Kartini  

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

Alat Analisa : 

Konsep Geopolitik 

Konsep Geoekonomi 

Analisis Kebijakan Luar 

Negeri 

Teori Stabilitas Hegemoni 

-Kebijakan baru 

Tiongkok One Belt 

One Road dianggap 

mengancam 

Amerika Serikat. 

-Kebijakan OBOR 

dilakukan 

Tiongkok untuk 

meningkatkan 

kerjasama dalam 

dua aspek, 

kerjasama daratan 
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dan kerjasama 

maritim. 

-Kerjasama daratan 

meliputi Asia 

Tengah dan Eropa, 

kerjasama maritim 

yaitu Asia Selatan 

dan Asia Tenggara. 

-Implikasi 

Kebijakan baru 

Tiongkok dapat 

menjadi peluang 

yaitu membuka 

peluang kerjasama 

dengan negara-

negara Eurasia. 

-Ancaman akan 

semakin kuatnya 

pengaruh Tiongkok 

di berbagai 

kawasan juga 

menjadi pandangan 

Amerika Serikat.  

2 Kepentingan Cina 

“One Belt, One 

Road” melalui 

AIIB (Asian 

Infrastructure 

Investment Bank) 

Elisa Putri 

Ayuningtyas 

Jenis Penelitan : 

Deskriptif 

Alat Analisa : 

Neorealisme 

-Kepentingan 

konfigurasi 

perpolitikan Cina 

yang ingin 

mengulang masa 

kejayaan Cina 

Kuno terkait Silk 

Road and Spice 

Road, yang 

menempatkan Cina 

sebagai pusat dunia 

di jalur 

perdagangan 

internasional. 

-Cina 

membuktikan diri 

terhadap negara-

negara barat bahwa 

ia dapat 

menginisiasi 

lembaga keuangan 

internasional yang 

dapat menjadi 
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penyempurnaan 

lembaga serupa 

sebelumnya 

bentukan barat. 

-Berdasarkan 

pandangan 

neorealis, Cina 

telah berhasil 

menghubungkan 

aliansi berdasar 

kepentingannya 

dengan isu bantuan 

pembangunan Asia 

melalui AIIB.  

-Meski beberapa 

negara tidak 

tertarik dengan 

adanya AIIB, tetapi 

sebenarnya 

terdapat mutual 

benefit untuk 

anggota AIIB. 

3 Rasionalitas Jepang 

Menolak 

Bergabung Dalam 

Asian 

Infrastructure 

Investment Bank 

(AIIB) 

Amri Zulian 

Firmalindo 

Jenis Penelitian : 

Eksplanatif 

Alat Analisa : 

Teori Pembuatan Kebijakan 

Luar Negeri 

Model Aktor Rasional 

-Jepang menolak 

untuk bergabung 

dengan AIIB 

karena mengikuti 

langkah penolakan 

yang dilakukan 

oleh Amerika 

Serikat. 

-Juga karena 

Jepang memiliki 

shareholder 

tertinggi bersama 

Amerika Serikat di 

bank lain yaitu 

ADB (Asian 

Development 

Bank). 

-Rasionalitas aktir 

memandang rugi 

dan untung dalam 

mengeluarkan 

kebijakan. 

-Berdasarkan 

pertimbangan 
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Jepang mendapat 

banyak kerugian 

jika bergabung 

dalam AIIB, 

sehingga 

memutuskan untuk 

tidak bergabung.  

4 Respon China 

Menghadapi 

Amerika Serikat 

Dalam Inisiasi 

Trans-Pacific 

Partnership Di 

Kawasan Asia 

Pasifik Tahun 

2009-2015 

Muhammad Azzam 

Julda 

Jenis Penelitian : 

Deskriptif 

Alat Analisa : 

Teori Balance Of Power 

Chess Game 

Kerjasama Regional 

 

-China telah 

mengeluarkan 

beberapa strategi 

dengan bergabung 

bersama RCEP dan 

menginisiasi 

sebuah bank 

pembangunan. 

-Upaya dan 

kebijakan yang 

dikeluarkan oleh 

China adalah 

pertama, 

pendekatan 

hubungan China 

dengan ASEAN 

atas atensi China di 

kerjasama RCEP 

dan kedua, 

membentuk Asian 

Infrastructure 

Investment Bank 

(AIIB). 

-Bergabung dengan 

RCEP sangat baik 

bagi China karena 

mengecualikan AS 

dalam kerjasama 

perdagangan 

wilayah Asia 

Pasifik. 

-China juga 

berkeinginan untuk 

mempunyai 

pengaruh 

dikawasan Asia 

Pasifik sehingga 

Balance of Power 

dapat tercapai. 
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-China berhasil 

bekerjasama 

dengan negara-

negara sekutu 

Amerika Serikat 

dan mendapat 

keuntungan besar 

dari RCEP. 

5 Kebijakan Luar 

negeri Tiongkok 

terhadap Amerika 

Serikat dalam 

kaitannya dengan 

Trans-pacific 

Partnership 

Abdul Malik 

Rusman  

Jenis penelitian: 

Deskriptif 

Alat analisa: 

Neorealis 

Politik luar negeri 

-Kawasan Asia 

Pasifik, terutama 

Asia Tenggara 

masih mejadi 

kawasan yang 

diminati dan 

dianggap 

berpotensi tinggi 

dalam hal ekonomi 

baik oleh Tiongkok 

maupun Amerika 

Serikat. 

-Amerika Serkat 

melalui TPP 

berusaha 

membendung 

pengaruh Tiongkok 

di kawasan Asia 

Tenggara dan 

dengan adaya 

RCEP menghambat 

AS dalam 

menyebarkan 

pengaruhnya di 

kawasan tersebut. 

-Kesulitan dialami 

AS juga karena 

banyaknya isu 

nontarif sekitar 20 

yang dibahas dalam 

TPP sehingga 

menyulitkan 

negara-negra 

berkembang untuk 

bergabung di 

dalamnya.  

-Berbeda dengan 

RCEP yang hanya 
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membahas 6 isu 

nontarif yang tidak 

menyulitkan 

negara-negara 

anggota yang 

masih merupakan 

negara berkembang 

untuk bergabung 

didalamnya. 

 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1 Teori Neorealis 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan neorealis dalam 

memandang pengaruh sistem perdagangan dan keuangan pembangunan 

internasional terhadap pembentukan OBOR oleh Tiongkok. Pada awalnya 

pandangan neorealis merupakan kritik yang ditujukan pada pandangan realis 

yang mengatakan bahwa sifat dasar manusia mempengaruhi perebutan 

kekuasaan dalam hubungan internasional. Neorealis mengkritik bahwa sifat 

dasar yang dimiliki manusia tidak memiliki pengaruh pada perilaku negara 

dalam politik internasional, melainkan sistem internasional-lah yang 

mempengaruhi perilaku sebuah negara.
9
 Neorealis merupakan teori dalam 

hubungan internasional yang pertama kali dijelaskan oleh Kenneth Waltz 

ditahun 1979an sebagai respon atas tantangan yang disampaikan oleh teori 

interdependensi dan sebagai koreksi terhadap pandangan realisme 

                                                           
9
 Vinsensio Dugis, 2016, Teori Hubungan Internasional  Prespektif –Prespektif Klasik, Cakra 

Studi Global Strategis: Surabaya, hlm. 81 
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tradisional.
10

 Melalui pendekatan ini Kenneth Waltz memasukkan pendekatan 

saintifik dan metodologis seperti ekonomi dan antropologi yang digunakan 

sebagai krtik terhadap realisme.  

 Dalam pandangan neorealis, negara merupakan aktor pencari kekuasaan 

dan menyadari akan pentingnya keamanan. Hal tersebut bukan semata-mata 

merupakan hasil dari sifat dasar manusia yang ingin berkuasa tetapi 

disebabkan oleh struktur sistem internasional yang anarki dan mendorong 

negara-negara untuk melakukan tindakan untuk mencari kekuasaan. 

Pendekatan ini tidak memberikan penjelasan tentang kekuasaan pemimpin 

negara dalam mengambil keputusan atas penyelesaian masalah-masalah 

negara. Hal ini dikarenakan banyak pertimbangan yang harus diambil atau 

bahkan tidak ada pilihan karena sistem internasional yang anarki membatasi 

mereka dalam melakukan tindakan.  

Lebih lanjut, pendekatan Neorealisme memberikan penekanan pada 

perilaku negara yang ditentukan oleh pengaruh sistemik atau struktural. 

Negara bertindak karena adanya dorongan dari struktur internasional dan 

bukan karena faktor internal negara.  

 Pandangan ini juga mengungkapkan tiga citra dalam memahami hubungan 

internasional. Yaitu citra individual, struktur negara (domestik), dan sistem 

internasional yang mempengaruhi perilaku negara. Pada awalnya Waltz 

cenderung mengabaikan poin ketiga, namun dalam perkembangannya Waltz 

                                                           
10

 Scott Burchill & Andrew Linklater,1998 dikutip oleh Abdul Malik Rusman, 2016, Kebijakan 

Luar Negeri Tiongkok terhadap Amerika Serikat dalam kaitannya dengan Trans-Pacific 

Partnership, skripsi HI Universitas Hasanuddin, hlm.12 
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mengungkapkan bahwa poin ketiga memiliki peran penting dalam melihat 

perilaku negara. Waltz menjelaskan bahwa perilaku negara ditentukan oleh 

sistem internasional.
11

 

Perilaku negara yang muncul sebagai respon akan sistem internasional 

tersebut sebenarnya berdasar pada keinginan negara untuk mencapai 

kekuasaan. Lalu neorealis menjelaskan bahwa negara-negara akan terus 

melakukan usaha untuk menguatkan kapasitasnya dalam rangka mencapai 

keseimbangan atau dikenal dengan balance of power. Neorealis menjelaskan 

bahwa pengejaran kekuasaan oleh negara untuk mendapat power berfokus 

pada militer atau ekonomi. Dalam mengejar kekuasaan tersebut neorealis 

menjelaskan bahwa terdapat cara yang dapat ditempuh oleh negara-negara 

untuk mendapatkan kekuasaan. Cara utama yang dapat ditempuh oleh sebuah 

negara untuk mencapai kekuasaan adalah dengan menjadi negara hegemoni.
12

 

Namun tidak semua negara dapat menjadi sebuah negara hegemoni mengingat 

kapasitas negara dapat menunjukkan apakah negara tersebut dapat menjadi 

negara hegemoni atau tidak. Lebih lanjut neorealis menjelaskan bahwa 

terdapat cara lain yang dapat ditempuh oleh negara dengan melakukan 

kerjasama dengan negara lain untuk membentuk sebuah aliansi demi 

mencapai kekuasaan yang lebih besar. 

                                                           
11

 Broto Wardoyo, Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & 

Relevansinya Untuk Indonesia, E-book  Nugra Media, Klaten Jawa Tengah, hlm. 17 
12

John Mearsheimer, 2007, International Realtions Theories: Structural Realism, Oxford 

University, hlm. 74 
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 Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana sistem internasional 

yang anarki terutama sistem ekonomi dan perdagangan internasional yang 

yang dianggap belum memiliki otoritas yang dapat menjamin keamanan dan 

kepentingan negara-negara sehingga masih muncul kecurigaan oleh 

masyarakat internasional. Lalu keadaan sistem internasional yang anarki 

tersebut membuat negara-negara terus mengejar kekuasaan demi mencapai 

balance of power, dimana hal tersebut dapat ditempuh dengan menjadi negara 

hegemon atau beraliansi dengan negara-negara lain untuk mencegah adanya 

satu kekuasaan tertinggi. Keadaan ini akan digunakan penulis untuk melihat 

bagaimana keadaan sistem internasional yang masih mendapat kritik dari 

masyarakat internasional mempengaruhi Tiongkok yang demi mencapai 

balance of power mengajak negara-negara bekerja sama terutama dalam hal 

perdagangan dan keuangan dengan membentuk sistem barunya. 

1.5.2 Sistem Perdagangan dan Keuangan Pembangunan Internasional 

Dalam menjelaskan sebuah sistem perdagangan dan keuangan 

pembangunan internasional, akan lebih jelas dengan pembahasan sistem 

internasional. Menurut Waltz, sistem internasional terdiri dari sejumlah negara 

besar dimana masing-masing dari negara tersebut berusaha untuk bertahan 

hidup.
13

 Waltz berpendapat bahwa sistem tersebut bersifat anarkis sehingga 

masing-masing negara harus mempertahankan kedudukan dan keberdaannya 

dengan caranya sendiri. Dalam hal ini anarkis tidak selalu dapat digambarkan 

dengan keadaan sistem internasional yang kacau melainkan tidak adanya 

                                                           
13

 M. Saeri, 2012,Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik, Jurnal 

Transnasional, Vol. 3, No.2, hlm. 6 
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otoritas tertinggi yang dapat menjamin keamanan dan kepentingan negara-

negara. Oleh karena itu keadaan sistem internasional yang anarkis 

menyebabkan negara-negara mengejar keamanan dan kepentingannya masing-

masing. 

Sistem yang terbentuk atas dasar kepentingan negara-negara di dalamnya 

membentuk sistem internasional yang beragam sesuai dengan tujuan dan 

kepentingan negara-negara anggota. Dalam hal ini adalah keberadaan sistem 

perdagangan internasional dan sistem keuangan pembangunan internasional. 

Sistem perdagangan internasional berarti sebuah sistem yang dibentuk oleh 

negara-negara dengan tujuan yang berfokus pada kerjasama perdagangan yaitu 

WTO (World Trade Oganization). Sebuah sistem yang yang memayungi 

aturan-aturan yang membahas tentang kerjasama perdagangan antar negara 

dan cenderung menyelesaikan masalah-masalah perdagangan internasional. 

Lalu sebuah sistem keuangan pembangunan internasional yaitu World Bank, 

yang berarti sebuah sistem yang dibentuk oleh negara-negara dengan tujuan 

menjadi lembaga pemberi pinjaman dana negara untuk masalah 

pembangunan. World Bank sendiri sejak berdirinya ditujukan untuk 

pemberian pinjaman dana untuk negara-negara yang membutuhkan pinjaman 

dana pembangunan pasca perang dunia II. 

 Dalam penelitian membahas apa yang dikenal dengan WTO dan World 

Bank yang merupakan salah satu sistem perdagangan dan keuangan 

Internasional yang ada di dunia. Berawal dari pembuatan Sistem Bretton 

Woods yang muncul atas semangat pandangan liberal membuat negara-negara 
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yang ingin lepas dari masalah krisis ekonomi membentuk sebuah lembaga 

yang saat ini dikenal dengan WTO dan World Bank. Meskipun dalam Bretton 

Woods terdapat IMF namun dalam penelitian ini tidak menggunakan IMF 

sebagai bahan penelitian.  

 Kedua lembaga yang dapat dikategorikan sebagai sistem perdagangan 

(World Trade Organization) dan keuangan pembangunan (World Bank) dalam 

penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana Tiongkok yang mencoba 

mengeluarkan sistem baru yang memiliki beberapa poin-poin yang dianggap 

lebih baik dari sistem internasional yang ada. Tiongkok melalui Kebijakan 

One Belt One Road dengan membentuk BRI (Belt Road Initiative) sebagai 

respon dari keberadaan WTO yaitu sistem perdagangan internasional dan 

AIIB (Asian Investment Infrastructure Bank) sebagai respon dari World Bank 

yaitu sistem keuangan pembangunan internasional. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan Dan 

Keuangan Pembangunan Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan 

Proyek One Belt One Road Tiongkok” ini menggunakan pengambilan sumber 

dengan metode riset pustaka (Library Research) yang menggunakan sumber-

sumber pustaka sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Penelitian ini 

juga menggunakan metode penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif akan 

menjelajah atau menggambarkan apa yang terjadi termasuk siapa, kapan, di 

mana, atau berhubungan dengan karakteristik satu gejala sosial, baik pola, 
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bentuk, ukuran maupun distribusi. Pertanyaan-pertanyaan bertujuan untuk 

mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap 

ebrbagai hal yang berhubungan dengan gejala tersebut. Penjajakan dilakukan 

melalui informasi yang dikumpulkan, masalah sosial yang diselidiki akan 

semakin jelas.
14

 Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh 

sistem ekonomi dan perdagangan internasional mempengaruhi suatu peristiwa 

yaitu pembentukan OBOR oleh Tiongkok.  

1.6.2 Variabel Penelitian 

Dalam sebuah penelitian hubungan kausal akan terdapat dua jenis variabel, 

yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 

merupakan variabel sebab (cause variable) atau sesuatu yang mengondisikan 

terjadinya perubahan dalam variabel lain. Variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Keberadaan variabel 

dependen terikat dengan variabel independen.
15

 Dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Sistem Perdagangan Dan Keuangan Pembangunan 

Internasional Terhadap Kebijakan Pembentukan Proyek One Belt One Road 

Tiongkok” terdapat variabel independen dan dependen. Dalam penelitian ini 

variabel independen adalah sistem perdagangan dan keuangan pembangunan 

internasional sebagai variabel bebas. Variabel yang memberi pengaruh pada 

variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pembentukan OBOR Tiongkok. Variabel yang disebabkan oleh variabel 

independen. Sehingga dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana 

                                                           
14

 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama: Bandung, hlm. 26 
15

 Ibid, hlm. 132-133 
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keberadaan sistem ekonomi dan perdagangan internasional memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan OBOR oleh Tiongkok. 

     1.6.3 Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan waktu berawal dari 

pembentukan sistem Bretton Woods pada tahun 1944 dimana dalam tahun 

tersebut terbentuk sebuah sistem ekonomi dan perdagangan yang didalamnya 

memuat World Bank dan World Trade Organization yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Peneliti menggunakan data sejak pertama kali dibentuk hingga 

tahun-tahun dimana lembaga-lembaga tersebut mendapatkan kritik dan 

masalah hingga muncul sebuah sistem baru yang di keluarkan oleh Tiongkok. 

Sistem baru tersebut dikenal dengan One Belt One Road  dimana 

pembentukannya dimulai pada tahun 2013 dan pembentukan lembaga 

keuangan pembangunan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu AIIB ( 

Asian Investment Infrastructure Bank) pada tahun 2016. Pergantian nama dari 

One Belt One Road menjadi Belt Road Initiative juga dilakukan pada tahun 

2016. Pada April tahun 2019 dalam “The Second Belt and Road Forum for 

International Cooperation” Xi Jinping menjelaskan rencana konsep proyek bri 

kedepannya dengan “open, clean, and green”. Sehingga batasan waktu 

penelitian ini berakhir pada tahun 2019. 

     1.6.4 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini menggunakan Bretton Woods dalam mengambil data 

terkait sejarah World Bank dan World Trade Organization. Meskipun dalam 

pembentukan sistem Bretton Woods terdapat tiga lembaga yaitu World Bank, 
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International Monetary Fund, dan World Trade Organization. Namun dalam 

penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan World Bank dan WTO tanpa 

IMF. Hal itu dikarenakan hingga saat ini Tiongkok masih belum 

mengeluarkan lembaga keuangan moneter sebagai solusi dari keberadaan 

IMF. Meskipun telah ada dalam rencana keberlanjutan OBOR namun dalam 

batasan waktu dan materi penulis tidak mengikutsertakan IMF. 

Data-data mengenai keberadaan World Bank dan WTO dalam penelitian 

ini juga terbatas pada bagaimana kerja lembaga-lembaga tersebut mendapat 

banyak kritik dan masalah dalam perjalanan kerjanya sehingga dapat 

digunakan sebagai pembanding untuk meneliti kemunculan dan rencana yang 

dilakukan oleh OBOR melalui BRI dan AIIB. 

1.7 Hipotesis 

Kebijakan Tiongkok dalam mengeluarkan OBOR tentu tidak terlepas dari 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Faktor eksternal 

menjadi salah satu faktor yang memiliki posisi penting dalam pembentukan 

OBOR Tiongkok. Dimana salah satu faktor eksternal tersebut adalah keberadaan 

sistem internasional yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teori asumsi dasar neorealis yang membahas tentang 

bagaimana sistem internasional mempengaruhi Tiongkok untuk membentuk 

kebijakan proyek One Belt One Road. Sistem internasional dalam hal ini adalah 

keberadaan World Bank dan World Trade Organization. Keberadaan sistem 

internasional yang tidak dapat menyelesaikan semua masalah internasional dan 

terus mendapat kritik dari berbagai pihak atas kerjanya membuat Tiongkok 
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sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terus meningkat mengeluarkan 

proyek baru yang dirasa akan menjadi alternatif dari sistem internasional yang 

telah ada. 

Proyek tersebut dikenal dengan OBOR atau kependekan dari One Belt One 

Road. Proyek Tiongkok yang merupakan kelanjutan dari jalur sutra yang 

merupakan salah satu jalur perdagangan terbesar di dunia tersebut dirasa akan 

dapat menyelesaikan masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan oleh sistem 

internasional yang ada pada saat ini. Sehingga penulis dapat menarik hipotesis 

bahwa kemunculan One Belt One Road yang di dalamnya terdapat Belt Road 

Initiative dan Asian Infrastructure and Investment Bank mendapat pengaruh dari 

adanya sistem perdagangan dan keuangan pembangunan internasional (WTO dan 

World Bank) yang masih menerima banyak kritik dari masyarakat internasional 

1.8 Struktur Penulisan 
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