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BAB II 

Gambaran Umum Sistem Perdagangan dan Keuangan Pembangunan 

Internasional 
 

2.1 Sejarah sistem perdagangan internasional 

 Kegiatan ekonomi yang mencakup perdagangan memiliki peran yang 

sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan masyarakat dalam suatu 

negara. Kegiatan perdagangan yang lancar bersamaan dengan minimnya 

hambatan akan memudahkan aktor-aktor baik individu maupun negara untuk 

dengan mudah mendapatkan keuntungan. Hal ini sangat membantu pembangunan 

nasional sebuah negara. Mulai dari penanaman modal asing sampai penjualan 

barang dan jasa. Kegiatan tersebut pasti akan melibatkan sebuah negara dengan 

negara lainnya, sehingga dibutuhkan peraturan tertentu yang menjamin bahwa 

kedua pihak yang bersangkutan tidak mendapat kerugian. Melalui kegiatan ekspor 

dan impor sebuah negara dapat memanfaatkan potensi di negara dengan sebaik-

baiknya untuk disebarkan ke negara-negara lain yang membutuhkan dan 

menerima potensi yang kurang dari negara-negara lain yang memiliki potensi 

tersebut. Kegiatan ini akan berjalan dengan baik apabila terdapat aturan atau 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Namun perbedaan peraturan dari 

masing-masing negara seringkali membuat masalah terkait kegiatan ekspor dan 

impor, terlebih masing-masing negara mengeluarkan kebijaknnya masing-masing 

untuk mencapai tujuan nasionalnya. Sehingga dibutuhkan sebuah lembaga atau 

badan yang dapat memayungi segala aturan-aturan terkait perdagangan dan 



 

33 
 

menjadi dasar dari segala bentuk perjanjian agar kegiatan perdagangan antar 

negara dapat berlangsung dengan baik. 

 Dalam menjelaskan sejarah sistem perdagangan dunia penulis membagi 

menjadi empat periode yaitu, pertama pada periode tahun 1500-1700 dimana pada 

masa tersebut muncul konsep merkantilisme sebagai dasar filosofi negara barat, 

kedua pada periode tahun 1815-1914 yang di kenal sebagai zaman keemasan 

perdagangan dunia dimana dimulai dari berakhirnya Perang Napoleon hingga 

pecahnya Perang Dunia I dan berjalannya sistem perekonomian liberalisme, 

ketiga pada periode tahun 1918-1941 atau dikenal dengan periode fragmentasi dan 

mulai pecahnya Perang Dunia II dan krisis melanda berbagai negara sehingga 

menimbulkan kegaduhan suasana internasional yang menimbulkan konflik bukan 

hanya ekonomi melainkan konflik politik dan militer, keempat pada periode tahun 

1945-1994 atau pasca Perang Dunia II dimana muncul sistem bipolaritas yang 

menyebabkan negara-negara di dunia menjadi dua blok yaitu blok barat dan blok 

sosialis-marxis dan pada masa inilah muncul upaya-upaya yang dilakukan negara 

untuk membuat suatu perundingan yang menghasilkan regulasi dan peraturan 

mengenai perdagangan.
1
 

 Diawali dengan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat 

yang pada awalnya kolonialisme yang dilakukan bertujuan untuk menjajah daerah 

tersebut untuk mencari dan mengambil rempah-rempah dan hasil tropis. Namun 

dalam perkembangannya kegiatan perdagangan tersebut menimbulkan banyak 

                                                           
1
 HS Kartdjoemena, 2002, GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di bidang 

Perdagangan, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 10 
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masalah pada daerah jajahan,sehingga negara-negara penjajah mulai melakukan 

tindakan militer dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pada awalnya 

negara barat hanya ingin menggali potensi alam di negara-negara Asia dan Afrika 

berubah menjadi keinginan untuk menguasai dalam hal politik melalui tindakan 

militer.
2
 Pada masa itu negara-negara Eropa memegang kekuasaan melalui paham 

merkantilisme. Merkantilisme digunakan sebagai landasan pemikiran kemajuan di 

kawasan Eropa. Pada masa itu pertama kalinya bagi Eropa yang pada awalnya 

berasal dari zaman feodalisme yang memaksimalkan ekonomi yang bersifat lokal 

menjadi lebih membuka hubungan dagang dengan wilayah di luar Kawasan 

Eropa. Kegiatan perdagangan yang semakin meningkat diberbagai kawasan 

memunculkan kelas sosial yang memiliki fasilitas produksi, transportasi, 

manufaktur yang sistematis dan pragmatis. Kelas ini menjadi sumber dana dari 

kerajaan, meskipun kerajaan masih memegang kekuasaan politik. Sebelum masa 

merkantilisme kekuasaan politik dimiliki oleh masing-masing bangsawan lokal 

namun pada masa ini upaya pemerintah untuk sentralisasi terbilang berhasil. 

 Dinamika yang terjadi di Eropa pada masa itu menjadikan kegiatan 

ekonomi dan politik di Eropa menjadi semakin terpusat dan terus meningkatkan 

kegiatannya bukan hanya pada kawasan lokal namun melakukan kegiatan 

perdagangan ke luar negeri. Dalam meningkatkan kegiatan perdagangan seluruh 

bangsawan lokal bergerak dibawah kekuaaan raja yang absolut. Pada masa ini 

kegiatan ekonomi difokuskan kepada mencari sumber daya sebanyak mungkin. 

Pendapatan yang didapatkan dari kegiatan ini akan menjadi sumber dana dari 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 16 
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kegiatan militer yang dilakukan dalam perang. Kekayaan yang paling dicari pada 

zaman merkantilisme adalah dalam bentuk logam mulia, emas dan perak.
3
 Salah 

satu kebijakan pada masa merkantilisme adalah pelarangan kegiatan berdagang 

dengan logam mulia, emas dan perak dengan alasan hal tersebut merupakan 

kekayaan yang tidak boleh keluar dan tetap di dalam negeri. Perdagangan juga 

mengalami monopoli dimana pada hal-hal tertentu warga asing tidak dapat 

melakukan kegiatan perdagangan dan untuk warga dalam negeri sendiri terdapat 

pengasingan pada usaha-usaha tertentu. Untuk mencegah pihak asing 

mendapatkan keuntungan dan mengambil kesempatan dari kegiatan perdagangan 

maka diterapkanlah prosedur perdagangan untuk memerkuat aktor domestik. 

Monopoli juga mulai menyebar pada bidang pelayaran dan Kerajaan tidak 

menerima barang dari kawasan tertentu. Namun kolonialisasi tetap dilakukan 

untuk mencari sumber daya di kawasan-kawasan yang memiliki potensi tinggi. 

 Perkembangan perdagangan dunia berikutnya diikuti dengan paham 

liberalisme yang menjadi zaman keemasan perdagangan bebas. Pada awal abad 

ke-18 mulai muncul aksi-aksi ketidaksetujuan atas merkantilisme. Seperti di 

Prancis, para eknonom menuntut kebebasan atas produksi dan perdagangan.
4
 

Paham ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang memudahkan kegiatan 

perdagangan internasional. Zaman ini dimulai pada tahun 1815 sampai tahun 

1914 dimana meletusnya Perang dunia I. Dalam waktu satu abad kegiatan 

perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik dan bebas karena minimya 

                                                           
3
 Ibid,  hlm. 20 

4 Bela Balassa, 1998, International Trade diakses dari 

https://www.britannica.com/topic/international-trade pada 06/05/19 pukul 18.15 WIB 

https://www.britannica.com/topic/international-trade
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rintangan antar negara. Namun pertumbuhan perekonomian yang semakin maju di 

Eropa tidak segaris lurus dengan perkembangan di daerah lain terutama di 

kawasan Asia. Karena orang-orang di Asia tidak memiliki kekuasaan ekonomi 

dan politik sendiri, sehingga Orang-orang Eropa baik yang berada di negaranya 

maupun di negara jajahannya dapat menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang 

pesat.  

 Majunya perdagangan pada masa ini didasari dari suatu teori yang dikenal 

dengan teori keunggulan komparatif yang berarti suatu negara akan memfokuskan 

pada produksi dan ekspor yang memiliki nilai ongkos lebih rendah daripada 

negara mitra dagang.
5
 Berbeda dengan perputaran kegiatan ekonomi pada masa 

merkantilisme yang diatur oleh mekanisme pasar, pada masa ini kegiatan ekonomi 

sendiri dapat berjalan dikendalikan oleh aktor-aktor ekonomi itu sendiri yang 

memenuhi penawaran dan permintaan. Namun agar kegiatan ekonomi ini dapat 

berjalan dengan lancar maka hambatan yang muncul dalam kegiatan perdagangan 

yang nantinya akan mengganggu kegiatan tersebut harus dihapuskan. Dengan 

mekanisme ini kegiatan perdagangan dapat berlangsung dengan baik dan 

menguntungkan antara kedua belah pihak  terlebih adanya konsep dimana adanya 

perbedaan biaya struktur di masing-masing daerah membuat setiap daerah 

memfokuskan kegiatan produksi hanya potensi yang unggul di kawasan tersebut.  

 Dasar dari konsep liberal dimana terdapat kebebasan individu menciptakan 

peningkatan terhadap mobilitas individu untuk melakukan suatu usaha. 

Perkembangan yang menyeluruh ke semua bidang seperti teknologi produksi 

                                                           
5
 HS Kartdjoemena, Op.Cit, hlm. 22 
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semakin membuka peluang baru terutama pada spesialisasi produk. Begitu pula 

pada bidang teknologi transportasi dimana pada masa ini pula ditemukan mesin 

uap yang digunakan sebagai mesin lokomotif kereta api dan pelayaran yang 

membuat minimya biaya transportasi sehingga memudahkan kegiatan 

perdagangan dapat meluas dengan biaya yang murah. Perkembangan lain yang 

dapat dilihat juga pada sistem keuangan dimana mulai muncul lembaga keuangan 

dan perdagangan yang beroperasi secara internasional seperti Bill Brokers, dan 

bank-bank komersial. Di lanjutkan dengan adanya Bank of England yang 

menjamin integritas sistem perbankan dan pengendalian emas juga kontrol 

poundsterling sebagai mata uang untuk transaksi internasional.
6
 

 Periode masa keemasan perdagangan ini berakhir pada pecahnya perang 

dunia I pada tahun 1914. Meskipun kegiatan perdagangan pada masa ini 

mendapatkan masa keemasan dimana kegiatan perdagangan dunia dapat berjalan 

dengan lancar dan adanya kemudahan antar negara untuk saling terlibat namun 

disisi lain kemajuan ini menimbulkan kesenjangan antar masing-masing pelaku 

ekonomi. Setelah satu abad masa keemasan perdagangan internasional dunia 

mengalamai masa fragmentasi dimana terjadi kerusakan dimana-dimana karena 

terjadinya penyimpangan dari konsep perdagangan liberal. 

 Selama Perang Dunia I hingga berakhirnya Perang Dunia II telah terjadi 

masa disintegrasi. Terjadi ketegangan dimana-mana baik dalam hal politik 

maupun ekonomi. Pada masa ini terjadi apa yang disebut disintegrasi dimana pada 

saat itu tidak memungkinkan kembali pada suasa zaman keemasan perdagangan 

                                                           
6
 Ibid, hal 24 
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liberal seperti masa sebelumnya namun juga tidak ada alternatif lain sebagai 

pengganti masa tersebut yang lebih baik. Belum lagi masing-masing kawasan 

menerapkan kebijakan nasionalisme yang negatif dan perekonomian nasional 

yang sempit.
7
  

 Kekacauan dimulai pasca akhir Perang Dunia I dimana Negara-negara 

Eropa berusaha melakukan sesuatu untuk mencapai swasembada dengan 

meningkatkan kegiatan pertanian di Eropa dan melarang impor dan subsidi, serta 

peningkatan tarif yang mengakibatkan masalah negara-negara Eropa dengan mitra 

dagangnya. Namun perkembangan perdagangan dunia masih sempat mengalami 

peningkatan pada tahun 1922 sampai 1927 dimana Amerika Serikat mulai 

melakukan investasi besar pada bidang industri otomotif, peningkatan teknologi 

listrik dan konstruksi yang sangat tinggi terutama di Amerika Serikat. Namun 

padat ahun 1929 terjadi kolapse yang mengakibatkan krisis menyeluruh pada 

kawasan Amerika Serikat. Sejak tahun 1930 hingga pecahnya Perang Dunia II 

masyarakat internasional telah mencoba membangun kembali sistem perdagangan 

internasional yang terbuka meskipun tidak sama persis dengan apa yang ada pada 

abad ke-19. 

 Kerusakan pada sistem perdagangan internasional diperparah dengan 

pecahnya Perang Dunia II pada tahun 1939 sampai 1945. Pada akhir perang 

negara-negara sekutu pemenang perang berencana untuk membentuk lagi sistem 

internasional yang lebih baik dan mencegah adanya fragmentasi seperti masa 

sebelumnya. Para sekutu berniat untuk menghidupkan kembali masa kejayaan 

                                                           
7
 Ibid, hlm.  29 
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perdagangan internasional dengan memulai menerapkan ide-ide dari perdagangan 

liberal yang terbuka. Namun untuk kali ini Para Sekutu bermaksud membuat 

sebuah organisasi internasional yang dalamnya terdapat aturan mengenai kinerja 

perdagangan internasional dan menyangkut negara-negara yang melakukan 

kerjasama.  

 Selama perang dunia II negara-negara di berbagai belahan dunia 

mengalami krisis ekonomi yang terus meningkat. Hingga pada akhir perang dunia 

II tahun 1944 di bentuklah sebuah konferensi moneter internasional yang 

dilakukan oleh negara-negara sekutu. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah 

sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah perekonomian di 

dunia. Pada Konferensi yang dilakukan di Bretton Woods, warga internasional 

menyetujui pembentukan IMF (International Monetary Fund) yang kemudian 

pada 27 Desember 1945 dibentuk, begitu pula sebuah lembaga yang direncanakan 

sebagai sumber dana yang membantu rekonstruksi negara-negara yang rusak 

pasca perang dunia II yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and 

Development) atau yang sekarang dikenal dengan World Bank. Berbeda dengan 

lembaga-lembaga tersebut lembaga perdagangan masih mengalami kendala 

dimana pada awalnya direncanakan pembentukan sebuah lembaga perdagangan 

internasional yang dinamakan ITO (International Trade Organization) sebagai 

payung penyelesaian masalah perdagangan dunia namun Amerika Serikat tidak 

menyetujui pendiriannya. Hingga pada tahun 1947 disepakati pembentukkan 

GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) yang bertujuan untuk 

mengurangi hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan non 
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tarif.
8
 Namun dalam penilitian ini tidak membahas keberadaan IMF karena berada 

diluar batasan penelitian sehingga hanya berfokus pada keberadaan World Bank 

dan GATT atau yang sekarang dikenal dengan WTO (World Trade Organization). 

2.1.1 World Trade Organization sebagai sistem perdagangan  

Internasional 

WTO (World Trade Organization) merupakan lembaga kerjasama 

perdagangan dunia yang  masih beroperasi hingga saat ini. Tujuan utama 

dari sistem perdagangan ini adalah untuk membantu jalur perdagangan 

sebebas mungkin dan menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dengan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan akan membantu 

meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara.
9
 

WTO hingga saat ini memiliki anggota 164 negara sejak 29 Juli 2016.
10

 

Dalam bekerja WTO melakukan beberapa tugas yang tujuannya 

membantu negara-negara dalam menyelesaikan masalah-masalah 

perdagangan. Pekerjaan yang dilakukan oleh WTO seperti negosiasi 

perdagangan, implementasi dan pemantauan hasil negosiasi perdagangan, 

penyelesaian sengketa perdagangan, membangun kapasitas perdagangan, 

dan mengadakan dialog dengan organisasi non pemerintah, anggota 

                                                           
8
 HS Kartadjoesema, 1997, GATT WTO dan Hasil Uruguay Round, UI Press: jakarta, hlm. 18 

9
 WTO, Who We Are, diakses dari 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm pada  pada 07/05/19 pukul 

18.50 
10

 Ibid, Members and Observers 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm%20pada%2007/05/2019
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parlemen, dan organisasi internasional lain yang berkaitan depan isu-isu 

perdagangan.
11

 

WTO memiliki sejarah yang cukup panjang mulai dari 

perkembangan lembaga perdagangan dunia hingga nama yang digunakan. 

Pada awalnya tahun 1947 Perundingan Jenewa melakukan sebuah 

perencanaan perumusan Piagam ITO yang nantinya akan dibahas negara-

negara pada Konferensi Havana.
12

 Perundingan ini bukan hanya 

membahas perencanaan pembentukan ITO namun juga penurunan bea 

masuk atau tariff yang nantinya menjadi bagian penting dalam GATT. 

GATT sendiri bukan merupakan suatu organisasi melainkan suatu 

perjanjian multilateral yang direncanakan akan beroperasi dibawah payung 

ITO. Hingga pada tahun 1948 Piagam ITO dirumuskan namun tidak bisa 

direalisasikan karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinnya. 

Meski keberadaan ITO dipelopori oleh Amerika Serikat namun 

penentangannya terhadap pembentukannya membuat banyak negara 

berhati-hati terhadap sikap kongres Amerika Serikat.  

ITO (International Trade Organization) sendiri merupakan draft 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan membentuk 

panitia persiapannya pada sidang di London tahun 1946. Lalu sidang 

utama piagam tersebut dilakukan di Jenewa pada April hingga November 

                                                           
11

 Ibid, What We Do 
12

 Ibid, hlm. 43 
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1947.
13

 Namun pembentukan ITO tidak dapat berjalan dengan lancar 

karena terhalang oleh penentangan dari Kongres Amerika Serikat. Dalam 

sidang Preparatory Committee di Jenewa, Komisi Kongres AS mengkritik 

delegasi AS di Jenewa yang seolah-olah telah memberikan keputusan 

tentatif untuk memberikan suatu organisasi internasional yang menurut 

Kongres AS, hal tersebut telah melampaui mandat yang telah diberikan. 

Lalu melanjutkan bahwa berdirinya ITO diputuskan oleh Presiden dan 

naskah perjanjian berada dibawah kekuasaan  

Pembentukan dan dasar berdirinya GATT dapat dijelaskan bahwa 

elemen-elemennya ditentukan oleh Amerika Serikat, meskipun dibutuhkan 

ketersediaan oleh sekutu lain namun inisiatif harus berasal dari AS. Dalam 

GATT meskipun tidak mencakup elemen institusional dan keseluruhan 

substansi yang terdapat dalam ITO, namun dalam GATT terdapat sebagian 

besar elemen dasar pandangan Amerika Serikat mengenai perdagangan 

internasional. Secara substantif tujuan dari Amerika Serikat adalah 

terwujudnya sistem perdagangan dunia yang bebas dan non-diskriminatif 

atau lebih jelasnya AS menginginkan perdagangan dunia yang tidak 

memiliki hambatan non-tarif dan penurunan tarif dengan dilakukannya 

perundingan perdagangan.  

Meskipun dalam niat pendiriannya GATT bukan dimaksudkan 

untuk menjadi organisasi inrernasional, namun GATT telah menjadi 

sebuah organisasi yang menunjang kegiatan multilateral yang 

                                                           
13

 Ibid, hlm. 64 
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berkelanjutan di dunia. Dalam Tokyo Round pada tahun 1973 – 1979 

GATT melakukan perundingan yang untuk pertama kalinya dan 

membahas hambatan non-tarif. Dalam perundingan ini terdapat 99 negara 

yang mengikuti hingga pada november 1979 perundingan ini 

menghasilkan perjanjian yang menyangkut hambatan non tarif dan tarif.
14

 

Dalam berjalannya perundingan Tokyo Round mulai jelas bahwa hambatan 

non-tarif masih banyak dalam hal perdagangan internasional. Pertumbuhan 

perdagangan yang sempat meningkat dari 1950 sampai 1960 mulai turun 

pada tahun 1970. Hal tersebut menyebabkan negara-negara anggota dan 

lembaga internasional mulai khawatir akan berkembangnya neo-

proteksionisme dan mejadikan alat non-tariff sebagai instrumen proteksi. 

Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dalam Tokyo Round 

karena kelemahan Tokyo Round sendiri adalah bahwa Negara Berkembang 

bukan menjadi peserta aktif dalam perundingan tersebut. Dalam rencana 

mengikutsertakan negara berkembang dalam perundingan perlu dilakukan 

agenda untuk perundingan yang dengan membawa kepentingan negara-

negara berkembang.  

Hal tersebut dilakukan pada perundingan selanjutnya yaitu 

Perundingan Uruguay pada 1986 – 1994. Pada perundingan ini, 

pembahasan yang dirundingkan menjadi lebih luas, serta untuk pertama 

kalinya dalam perundingan GATT negara-negara berkembang menjadi 

peserta aktif. Hal-hal yang sebelumnya tidak dibahas dalam perundingan 
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 Ibid, hlm. 165 
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seperti masalah perdagangan jasa, masalah hak kekayaan intelektual dan 

investasi menjadi pokok pembahasan. Dalam Tokyo Round GATT 

berfokus pada penyelesaian masalah-masalah non tariff dan berupaya 

menyelesaikan hal-hal diliuar tariff yang menghambat jalannya 

perdagangan internasional yang terbuka secara lebih jelas, namun upaya 

tersebut gagal tercapai karena tidak mengikutsertakan negara-negara 

berkembang sebagai peserta aktif dan hanya mengikat negara-negara di 

dalamnya. Namun dalam Uruguay Round GATT bertujuan untuk 

mengupayakan pembendungan bentuk proteksionisme yang semakin 

meningkat dan muncul dengan berbagai macam nilai. Dalam perundingan 

ini juga dapat dipandang bahwa dengan keberadaan negara-negara 

berkembang di dalamnya dapat membuat sistem perdagangan 

internasional yang berlaku keseluruhan. Dalam perundingan ini juga 

dilakukan perluasan bidang-bidang perdagangan yang sebelumnya tidak 

pernah dibahas dalam GATT seperti ; Perdagangan jasa, perdagangan hak 

kekayaan intelektual dan kebijaksanaan di bidang investasi.  

Pada perundingan Uruguay untuk pertama kalinya dilakukan 

penyempurnaan GATT sebagai organisasi perdagangan internasional 

dengan perluasan substansi dan dilakukan upaya pendirian organisasi 

multilateral dalam hal perdagangan yang direncanakan dengan nama 

Multilateral Trade Organization (MTO). Rencana ini disepakati oleh 

GATT dengan menjadi lembaga internasional seutuhnya bukan lagi suatu 

perjanjian. Namun atas keinginan Amerika serikat dan negara-negara 
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peserta nama tersebut berganti menjadi WTO atau World Trade 

Organization.   

2.1.2 World Bank sebagai sistem keuangan pembangunan  

Internasional 

World Bank merupakan lembaga keuangan yang masih beroperasi 

hingga saat ini. Hingga saat ini World Bank memiliki 189 negara anggota 

dan staff yang berasal dari 170 negara.
15

 Tujuan utama saat ini World 

Bank adalah memberantas kemiskinan yang masih ditemui di banyak 

negara. Berdiri bersamaan dengan organisasi Bretton Woods lainnya yaitu 

IMF dan GATT, World Bank pada awalnya difokuskan dalam peminjaman 

dana dalam pembangunan pasca perang. World Bank sendiri pada awalnya 

dikenal dengan nama IBRD (International bank for reconstructuion and 

development). Dridirikan pada tahun 1944 dalam Konferensi Moneter dan 

Keuangan PBB atau dikenal dengan Konferensi Bertton Woods, World 

Bank awalnya bertujuan untuk pinjaman pada rekonstruksi pasca perang. 

World Bank mulai beroperasi pada bulan Juni 1946 dimana pinjaman 

pertamanya diberikan kepada rekonstruksi pasca perang di Eropa Barat. 

Namun mulai tahun 1950-an World Bank menjadi organisasi utama yang 

memberi pinjaman dana dalam pembangunan proyek infrastruktur di 
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negara-negara berkembang meliputi jalan, bendungan, pembangkit listrik., 

fasilitas air, pelabuhan dan bandara.
16

 

Pada awal berdirinya, World Bank mengeluarkan pinjaman 

pertamanya sebesar US$ 250 juta untuk Perancis untuk rekonstruksi 

negara pasca perang di tahun 1947. Pada masa itu fokus pinjaman dana 

pembangunan dari World Bank terbagi dalam tiga hal, yaitu masalah 

bencana alam, masalah krisis kemanusiaan dan bantuan perbaikan pasca 

perang. Namun selama perjalanannya World Bank memiliki tujuan utama 

yaitu memberantas kemiskinan dalam setiap proyek yang dilakukannnya. 

Pada awalnya keberadaan staff atau pekerja di World Bank merupakan 

pekerja yang homogen yang berasal dari latar belakang disiplin ilmu 

keuangan dan berbasis hanya di Washington DC, namun mengetahui 

bahwa perlunya heterogenitas dalam urusan pekerja World Bank mulai 

merekrut pekerja-pekerja yang berbeda dari sebelumnya, dengan 

perbedaan latar belakang seperti ahli ilmu sosial, ekonomi, publik dan 

telah menyebar di beberapa negara.  

2.2 Sejarah One Belt One Road 

 Perkembangan kerjasama perdagangan didunia merupakan salah satu 

subjek kerjasama yang mengalami peningkatan sangat pesat. Negara-negara 

membutuhkan komoditi dari negara-negara lain yang memiliki potensi lebih 

tinggi, sedangkan negara itu sendiri perlu mengirim komoditinya ke negara-
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negara lain. Saling tergantung antar negara membuat kerjasama perdagangan 

dunia terus berkembang. Dalam membahas mengenai awal mula perdagangan 

yang melibatkan lebih satu negara tentu saja kita tidak bisa melupakan salah satu 

jalur perdagangan kuno terbesar yang menghubungkan negara-negara di bagian 

timur hingga barat yaitu “Jalur Sutra” atau Silk Road. Jalur ini dapat dikatakan 

merupakan salah satu cikal bakal dari munculnya kerjasama perdagangan 

multilateral. Jalur perdagangan yang sukses di masa itu rupanya membuat 

Tiongkok ingin kembali membentuk jalur baru sebagai sistem baru yang lebih 

kompleks dari jalur sutra kuno yang dinamakan dengan One Belt One Road. 

Muncul sebagai wajah dari jalur sutra modern One Belt One Road atau yang 

dikenal dengan singaktannya OBOR dianggap akan menjadi lembaga kerjasama 

perdagangan yang besar. 

 2.2.1 Jalur Sutra sebagai jalur perdagangan multilateral kuno 

Jika membahas tentang sejarah dari perdagangan antar negara 

hingga perdagangan sampai saat ini, negara Tiongkok tidak pernah 

kehilangan pengaruhnya. Bahkan di zaman kuno Tiongkok telah 

melakukan kerjasama perdagangan yang menghubungkan barat dan timur. 

Hal tersebut kita kenal dengan nama “Jalur Sutra” atau The Silk Road 

namun anehnya dalam buku catatan sejarah Tiongkok nama tersebut tidak 

ditemukan. Nama itu diungkapkan oleh seorang peneliti dari Jerman 
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bernama Von Ritchofen. Nama tersebut diambil karena pada saat itu 

komoditi perdagangan tertinggi Tiongkok adalah sutra.
17

  

Jalur Sutra pada saat itu dikenal dapat menghubungkan 

perdagangan dari barat dan timur yang melalui Tiongkok. Meski pada saat 

itu teknologi yang dapat mempermudah perdagangan belum maju namun 

Tiongkok berhasil membangkitkan jalur perdagangan yang sukses. Jalur 

Sutra yang menghubungkan timur dan barat secara rinci memiliki cabang-

cabang di berbagai daerah seperti dari Ibu Kota Dinasti Tang Tiongkok 

menuju Roma, Ibu Kota Italia di sebelah barat dan setelah itu melewati 

afghanistan, Uzbekistan, Ifran hingga Alexandaria Mesir. Bukan hanya 

melalui jalur darat namun juga terdapat jalur maritim melalui Guangzhou 

menuju Tiongkok Selatan, Selat Malaka, Sri Lanka, India hingga Pantai 

Timur Afrika.
18

  

Pada awalnya Tiongkok belum menganggap bahwa keberadaan 

jalur sutra sangat penting. Tiongkok mulai menyadari bahwa jalur sutra 

sangat penting ketika pada abad ke 2 SM. Hal tersebut dimulai pada saat 

Tiongkok diserang oleh Bangsa Nomaden Xiongnu yang membuat Kaisar 

Han Wudi dari Dinasti Han Barat melalui Zhang Qian untuk mengajak 

Raja dari Yuezhi untuk bekerjasama melawan Bangsa Nomaden 
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Xiongnu.
19

 Namun dalam perjalanan untuk menyampaikan pesan Kasiar 

kepada Raja negeri Yuezhi, Zhang Qiyan tertangkap oleh Bangsa 

Nomaden Xiongnu. Penangkapan tersebut membuat Zhang Qian ditahan 

selama satu tahun yang pada akhirnya bisa meloloskan diri dengan 

melanjutkan perjalanannya menuju arah barat atau yang sekarang dikenal 

Asia Tengah. Selama di kawasan tersebut Zhang Qiyan mengetahui 

banyak hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui dan mencatat semua 

hal-hal penting yang terjadi selama perjalanannya.  

Catatan perjalanan yang ditulis oleh Zhang Qiyan bukan semata-

mata hanya catatan saja namun nantinya akan disampaikan kepada Kaisar 

Dinasti Han Wudi. Mengetahui banyaknya kegiatan perdagangan yang 

melibatkan berbagai kawasan, Kaisar Dinasti Han Wudi memberi perintah 

untuk Zhang Qiyan melakukan perjalanan lagi namun unuk kali ini bukan 

hanya kawasan Asia barat saja, hingga mencapai Asia Selatan, Asia Barat 

dan Mediterania. Dalam perjalanannya Kaisar membekali Zhang Qiyan 

dengan sebuah komoditi yang dimiliki Tiongkok yaitu sutra, yang 

nantinya akan diberikan kepada raja-raja atau penguasa kawasan yang 

dilewatinya sebagai hadiah dari Kaisar Han Wudi. Pada masa itu komoditi 

sutra yang dimiliki Tiongkok, namun sangat langka di kawasan barat dan 

memiliki harga yang tinggi. Namun sutra tidak menyulitkan Zhang Qiyan 

dalam perjalanannya karena sutra mudah dibawa dan tidak berat.  
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Meskipun Tiongkok kerap menyebarkan komoditi sutra ke daerah-

daerah yang dilalui jalur sutra namun pada saat itu jalur ini tidak di 

dominasi oleh Tiongkok, justru para pedagang yang berasal dari daerah 

lain seperti Arab, Asia Tengah dan Persia yang mendominasi jalur ini. 

Tiongkok hanya menaruh perhatian tinggi pada jalur ini karena Negara 

Romawi yang terus-menerus meminta komoditi sutra dalam jumlah 

besar.
20

 Kegiatan yang berlangsung bukan hanya kegiatan perdagangan 

atau pertukaran komoditi antara daerah-daerah yang terlibat namun juga 

terdapat pertukaran budaya, politik dan penjelajahan. Hal tersebut dapat 

dilihat bahwa jalur sutra bukan hanya dilewati oleh pedagang dan saudagar 

namun juga dilewati para diplomat dan penjelajah dari Inggris.
21

 Meski 

dieknal dengan komoditi sutranya Tiongkok juga mengirim barang-barang 

mahal lainnya seperti mangkuk, cangkir, piring hingga kertas. Barang-

barang tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi di barat sehingga 

permintaan terhadap produk tersebut terus berdatangan. Bukan hanya 

barang jadi namun Tiongkok juga memiliki permintaan tinggi pada barang 

mentah seperti teh, beras, kapas, bulu hingga madu yang nantinya akan 

dikirimkan mulai dari timur Eropa hingga utara.
22

 

Meski pada masa itu belum ditemukan tekonologi mesin yang 

mempermudah moda transportasi, namun kegiatan perdagangan mulai dari 
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produksi hingga distribusi dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan 

bantuan dari hewan yang menjadi alat transportasi utama pada masa itu. 

Kebutuhan akan hewan bukan hanya sebagai alat bantu transportasi saja 

namun juga permintaan terhadap produk-produk tersebut, seperti domba, 

kambing yang digunakan mulai dari susu, daging hingga kulitnya. Pada 

jalur ini transportasi hewan yang paling banyak digunakan adalah unta, 

selain sebagai moda transportasi unta juga dianggap dapat menemani 

pedagang dalam melakukan perjalanan jauhnya. Hal ini membentuk suatu 

ciri khas Jalur Sutra dimana akan ditemukan unta sebagai caravan 

disepanjang jalur sutra yang menunjukkan  bahwa pedagang-pedagang 

yang sedang dalam perjalanan dalam menyebarkan produk-produknya.  

Jalur sutra yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu secara garis 

besar dapat dijelakan melalui dua jalur yaitu jalur utara dan jalur selatan. 

Jalur utara melewati Bulghar, Kyphack menuju Eropa Timur dan 

Semenanjung Krima, lalu menuju Laut Hitam, Laut Marmara dan Balkan 

menuju Venesia. Jalur selatan melewati Turkistan, Khurasan menuju 

Mesopotamia dan Anatolia lalu menuju Anthiokia , lalu melewati Laut 

Tengah dan menuju Mesir dan Afrika Utara.
23

 Namun Jalur sutra juga 

dapat dijelaskan menjadi dua rute lainnya yaitu rute darat dan rute laut. 

Dari rute darat yang awalnya menjadi jalur utama dari Jalur sutra ini. Jalur 

sutra pada rute darat atau yang dikenal dengan jalan sutra dimulai dari 

Tiongkok lalu menuju Asia Tengah dan Turkestan, sampai laut Tengah 
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lalu jalan ini terhubung dengan jalan-jalan kafilah di India.
24

 Secara garis 

besar jalan sutra ini menghubungkan Tiongkok dengan Persia, India, Arab, 

Timur Tengah hingga Eropa. Produk produk yang melalui jalan tersebut 

tidak semata-mata dengan mudah berpindah tempat namun mengalami 

perjalanan yang panjang dalam proses distribusinya. Proses perjalanan 

tersebut akan memakan waktu yang lama mengingat lokasinya yang jauh 

dan para pedagang tidak akan melakukan perjalanan sekali jalan sehingga 

mereka membutuhkan waktu untuk berhenti di tempat-tempat tertentu 

yang nantinya akan membuat harga produk tersebut semakin tinggi, karena 

akan dikenakan pajak untuk setiap pedagang yang akan berhenti pada 

daerah tersebut dengan alasan untuk penyewaan penjaga kemanan. Faktor-

faktor tersebut menyebabkan harga produk-produk terus meningkat tinggi 

sesuai dari jauhnya lokasi perjalanan, namun karena permintaan yang terus 

tinggi proses perdagangan dapat terus berjalan.  

Keberhasilan jalan sutra juga diikuti dengan mulainya jalur 

perdagangan yang melibatkan rute laut. Dalam melihat penyebab 

kemunculan jalur laut dapat dijelaskan melalui lima faktor yaitu; pertama 

adanya permintaan barang mewah seperti emas dari Timur yang sangat 

tinggi; kedua, permintaan produk emas oleh India pada masa itu pindah ke 

Timur, dikarenakan Sibernia pada waktu itu mengalami kerusakan jalur 

dagang karena perpindahan negara besar-besaran; ketiga, adanya kapal 

laut yang besar (jung-jung) yang dapat mengangkut 600 hingga 700 orang 
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dalam sekali jalan; keempat, para pelaut telah menemukan tiupan angin 

yang berpola; kelima, telah tersebarnya ajaran Budha yang tidak 

membedakan kasta dan perbedaan bangsa-bangsa yang sebelumnya 

menghalangi proses perdagangan dengan bangsa lain.
25

 Secara garis besar 

jalur laut menghubungkan Tiongkok dengan India melalui kawasan 

nusantara hingga Eropa. Hal ini juga menjadi awal dari berkurangnya 

minat pedagang menggunakan jalur darat karena semakin tingginya pajak 

yang dikenakan dan juga semakin tingginya tindakan kejahatan yang 

ditemui sepanjang perjalanan melalui jalur sutra.  

Dalam melihat sejarah kemunculan hingga perjalanan jalur sutra 

dapat dilihat dengan masing-masing dinasti mulai dari Dinasti Han, 

Dinasti Yuan hingga Dinasti Tang. Dimulai dengan zaman Dinasti Han 

(206 SM- 220 M), dimana mulai berjalannya kegiatan perdagangan yang 

dilakukan di Jalur Sutra. Dibukanya jalur sutra banyak meningkatkan laju 

perdagangan di Tiongkok, bukan hanya mempengaruhi dalam bidang 

perdagangan, namun juga dalam hal agama, dan teknologi. Banyaknya 

pedagang yang berasal dari berbagai daerah membuat Tiongkok mendapat 

pengaruh dari berbagai kawasan. Pada masa ini Kaisar mendirikan kota-

kota seperti Gaochang yang dijadikan pemukiman, hal tersebut 

menguntungkan karena daerah pemukiman tersebut akan dilewati oleh 

para pedagang yang menggunakan jalan sutra. Pada Dinasti berikutnya 

yaitu Dinasti Tang dimana menjadi puncak kesuksesan dari jalur 
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perdagangan ini. Kesuksesan tersebut dapat dilihat dari kestabilan 

ekonomi Tiongkok disertai dengan keberadaan Chang’an yang menjadi 

kota metropolis sehingga banyak ditinggali oleh para pedagang dan utusan 

asing. Selain itu Kaisar memberikan perhatian lebih terkait keberadaan 

perdagangan yang menghubungkan dengan Barat. Kaisar juga menjalin 

hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di barat seperti Keskaisaran 

Bizantium, Kekaisaran Persia dan Arab.
26

 Terjalinnya hubungan baik 

antara Tiongkok dengan negara-negara yang dilewati jalur sutra 

memperlancar jalannya jalur sutra. Pada masa ini juga menjadi masa 

dimana agama islam dapat masuk ke Tiongkok melalui kunjungan 

diplomatik. Pada dinasti Tang pula kesuksesan jalur sutra dapat dilihat 

dengan semakin berkembangnya jalur sutra yang menjadi 6000 KM.
27

 

Pada masa berikutya yaitu dinasti Yuan yang dibarengi dengan 

Kekaisaran Mongolia, Jalur Sutra mendapatkan kesuksesannya kembali. 

Munculnya kekaisaran Mongol yang menjadi salah satu keksaisaran 

terbesar di Tiongkok yang menguasai Mongolia dan Siberia di utara, Laut 

Tiongkok Selatan di selatan, tibet dan Yunnan d Barat Daya, Rentang 

Stanovoi di timur laut dan Xinjiang dan Asia Tengah di barat laut. 

Kekaisaran Mongol menyadari akan pentingnya keberadaan jalur sutra 

sehingga mereka memudahkan jalannya jalur sutra dan memastikan 
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kemanan yang akan didapatkan oleh para pedagang yang melewati jalur 

tersebut. Kekaisaran juga mempermudah bagi pedagang dan orang asing 

yang melewati kawasan tersebut. Pada masa ini Kekaisaran membersihkan 

kegiatan-kegiatan korupsi yang terjadi di jalur sutra. Selain itu pedagang 

dan pendatang juga mendapat kemudahan dengan adanya “tablet emas” 

yang digunakan sebagai paspor di kawasan jalur sutra. Paspor tersebut 

dapat digunakan sebagai alat penunjuk di jalur sutra bagi para pedagang 

atau orang asing, yang nantinya disediakan makanan, kuda dan pemandu. 

Pemilik paspor tersebut juga  mendapatkan kebebasan dalam melakukan 

perdagangan di wilayah kekaisaran Mongol.
28

 

Namun jalan sutra tidak hanya mengalami peningkatan yang terus-

menerus, didalamnya terdapat banyak masalah yang akhirnya 

menyebabkan berakhirnya salah satu jalur perdagangan terbesar di dunia 

tersebut. Berawal dari jatuhnya Kekaisaran Tang yang menjadi salah satu 

penyebab runtuhnya Jalur Sutra, masalah yang terjadi di Tiongkok 

membuat semakin sulitnya baik dari pedagang Tiongkok maupun 

pedagang asing dalam melakukan kegiatan perdagangan. Hingga pada 

akhirnya pada Dinasti Song Tiongkok dapat kembali bersatu namun upaya 

untuk mengembalikan Jalur Sutra tidak dapat menjadi sukses seperti pada 

Dinasti Tang. 
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Dalam berjalannya kegiatan perdagangan di Jalur Sutra ini 

Tiongkok mendapat banyak keuntungan karena kebutuhan akan teh, sutra 

dan komoditas lainnya sangat dibutuhkan di negara-negara Eropa terutama 

Inggris, sedangkan permintaan akan komoditas Inggris oleh Tiongkok 

sangat rendah. Hal ini membuat Inggris terus-menerus membayar barang 

yang diterima dari Tiongkok menggunakan perak. Hingga pada awal tahun 

1700an Inggris menemukan cara untuk tidak terus-menerus membayar ke 

Tiongkok dengan melakukan pengiriman opium ke Tiongkok. Namun hal 

tersebut terhambat pasca Kaisar Yongzheng yang pada tahun 1729 

mengeluarkan peraturan untuk pembatasan impor opium hanya 

mengizinkan dalam jumlah yang kecil untuk tujuan medis. Namun 

perdagangan opium terus dapat berjalan bahkan setiap tahunnya 

permintaan Tiongkok akan komoditi opium terus meningkat. Peningkatan 

permintaan opium ini mengakibatkan Tiongkok harus membayar perak ke 

Inggris. Mengetahui hal ini pemerintah tidak bisa hanya diam, dan 

akhirnya mengeluarkan peraturan resmi di tahun 1799 dan pada tahun 

1810 dikeluarkan titah yang melarang adanya impor opium oleh kaisar.
29

 

Pelarangan resmi tersebut bukan merupakan akhir dari masalah impor 

opium ini, justru masih banyak pengrirman illegal yang terjadi di 

Tiongkok. Namun letak pemerintah pusat yang berada di utara Tiongkok 

membuat penyelundupan dapat dengan mudah dilakukan tanpa 

pengawasan di bagian Tiongkok selatan. Yang terus meningkat hingga 900  
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hingga 1400 ton pertahun. Masalah tersebut menyebabkan pecahnya 

sebuah perang yang melibatkan Tiongkok dan Inggris yang dikenal 

dengan perang candu. Dimulai pada tahun 1839-1842 Perang candu 

pertama ini diakhiri dengan Perjanjian Nanjing. Namun pada tahun 1856-

1860 terjadi lagi Perang Candu kedua yang sama-sama menghasilkan 

perjanjian yang sama. Hingga pada tahun 1899 Masyarakat Tiongkok 

dengan semangat perlawanan terhadap produk asing melakukan 

perlawanan yang dikenal dengan Boxer Rebellion, namun gagal. Pada 

akhirnya pengaruh Inggris dan barat tetap kuat di kawasan Tiongkok.   

Sejarah panjang tentang berjalannya jalur sutra telah dikenal oleh 

seluruh masyarakat internasional sebagai salah satu dasar dari awal 

kemunculan perdagangan dunia. Dengan kemjauan teknologi yang masih 

rendah, para pedagang dapat berhubungan dan melakukan kegiatan jual-

beli dengan masyarakat dari negara jauh. Meskipun telah berakhir, namun 

keberadaan jalur sutra masih dianggap sebagai peninggalan yang 

bersejarah bagi dunia. Hingga pada 22 Juni 2014, UNESCO menetapkan 

bahwa jalan sepanjang 5000 KM yang dahulunya merupakan jalan jalur 

sutra yang menjangkau dari Tiongkok tengah sampai wilayah Zhetsyu di 

Asia Tengah sebagai Situs Warisan Dunia.
30

 Menurut UNESCO, jalan 

yang terbentuk pada Jalur sutra ini memiliki panjang 35000 KM termasuk 
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jaringan-jaringan kecil. Jalur ini juga dikenal dengan Koridor Chang/an- 

Tiansahan yang melewati Tiongkok, Kazakhtan dan Kirgiztan 

 2.2.2 Mega proyek kerjasama perdagangan Tiongkok Belt Road   

Initiative 

Berdasarkan sejarah menunjukkan bahwa keberadaan jalur sutra di 

zaman kuno merupakan salah satu peradaban dagang terbesar pada 

masanya, jalur tersebut dapat menghubungkan negara-negara yang 

terpisah oleh jarak. Perkembangan dunia dalam hal perdagangan sendiri 

terus meningkat setiap harinya, dengan terbukanya sistem perdagangan 

dunia yang memudahkan negara-negara dalam melakukan kegiatan 

perdagangan, baik ekspor, impor maupun investasi dengan negara lain 

yang diajak bekerjasama. Isu perdagangan sendiri memiliki pengaruh yang 

besar terdapat isu ekonomi, seperti halnya keberadaan ekspor, impor, dan 

investasi di suatu negara berpengaruh besar dalam perekonomian suatu 

negara. Negara-negara semakin banyak yang maju berkat mudahnya dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. 

Dalam hal ini adalah Tiongkok, sebagai negara emerging power 

yang setiap harinya mengalami peningkatan dalam hal ekonomi di era 

modern ini. Melihat kemajuan Tiongkok hingga saat ini membuat kita 

tidak bisa melupakan sejarah jalur sutra yang pernah terjadi di Tiongkok 

dan melibatkan negara-negara sekitarnya. Hal itu juga dirasakan oleh 

Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk membuka kembali jalur sutra yang 

pernah ada pada masa kuno tersebut. Pada awalnya rencana pembukaan 
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jalur sutra tersbeut dikenal dengan the new silk road, namun seiring 

penjelasan rencana pembangunan proyek ini dikenal dengan program One 

Belt One Road (OBOR).  

Ide OBOR sendiri pertama kali disampaikan oleh Presiden Xi 

Jinping dalam pidato kunjungan ke Astana, Kazakhstan. Lalu dismpaikan 

lagi tentang perencanan pembentukan OBOR pada Konferensi Tingkat 

Tinggi Shangai Cooperation pada tahun 2013. Jalur sutra yang baru atau 

OBOR ini dimaksudkan sebagai kelanjutan dari kesuksesan jalur 

perdagangan terbesar yang pernah melibatkan Tiongkok di dalamnya. 

Namun perlu dilakukannya pembaruan-pembaruan dan perbaikan agar 

dapat bertahan lebih lama. Munculnuya Organisasi perdagangan oleh 

Tiongkok ini berasal dari semangat untuk terlepas dari pengaruh-pengaruh 

lembaga barat yang mendominasi Kawasan Asia. Sama seperti jalur sutra 

terdahulu OBOR juga menerapkan dua jenis jalur yaitu jalur darat dan laut 

yang dapat mempermudah jalannya perdagangan baik di negara satu 

daratan atau berbeda pulau.   

Dalam jalur darat Tiongkok menggunakan nama “The new silk 

road economic belt” yang secara haris besar memiliki lima tujuan yaitu: 

memperkuat komunikasi mengenai kebijakan yang akan membantu 

melancarkan jalannya kerjasama perdagangan, meningkatkan 

pembangunan jalan dan infrastruktur dengan gagasan rencana 

pembentukan jalur transportasi yang besar dari Pastifik ke Laut Baltik, dan 

dari Asia Tengah ke Laut Hindia, lalu secara perlahan membangun 
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fasilitas yang memudahkan transportasi di kawasan Asia Timur, Asia 

Barat, Asia Selatan, meningkatkan kualitas perdagangan, dengan fokus 

utama penghilangan hambatan tarif dan dagang dan investasi, 

meningkatkan kerjasama dalam hal keuangan dengan berfokus pada 

penyediaan mata uang yang dapat nantinya akan dapat mengurangi biaya 

transaksi dan resiko finansial dengan meningkatkan ekonomi yang 

kompetitif, lalu mempererat hubungan antar individu. Tujuan tersebut 

dibuat untuk menjalin kerjasama jalur sutra yang dilakukan di jalur darat 

dan melibatkan kawasan Asia tengah hingga Eropa. 

Dalam jalur laut atau maritim OBOR memberikan nama 21
st
 

Century Maritime Silk Road yang berfokus pada kawasan Asia Tenggara 

dimana didominasi oleh perairan. Sebagai kawasan yang memiliki lautan 

yang luas, wilayah Asia Tenggara seringkali menjadi tempat singgah 

kapal-kapal perdagangan dunia, hal tersebutlah yang menjadikan OBOR 

merasa bahwa kawasan OBOR merupakan wilayah yang tepat dan 

strategis dalam pengaplikasian jalur sutra. Dalam rencana pembentukan 

jalur maritim ini, jalur dimulai dari Quanzhou, Fujian, lalu menuju 

Gangzhou, Behai, Haikou sebelum ke arah Selat Malaka. Lalu dari Kuala 

lumpur mengarah ke Kalkuta, India dan menyeberangi Lautan Hindia 

hingga Nairobi, Kenya. Dari Nairobi mengarah ke utara mengelilingi 
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Benua Afrika dan menuju Laut Mati ke Laut Mediterania hingga di 

Athena dan bertemu di Venisia dan terhubung dengan jalur sutra darat.
31

 

Penggunaan kata OBOR (One Belt One Road) sebagai institusi 

telah secara resmi berganti menjadi BRI (Belt Road Initiative) pada tahun 

2016. Meski nama OBOR telah banyak digunakan dan lebih dikenal 

secara luas, nama tersebut menimbulkan berbagai kesalahpahaman bagi 

negara-negara lain. Salah satunya adalah penggunaan kata “one” yang 

dapat disalah artikan bahwa Tiongkok mencoba membuat negara-negara 

menjadi satu dengan kekuasaan di Tiongkok seperti pada One China 

Policy. Tambahan “initiative” pada nama institusi ini menunjukkan bahwa 

kerjasama ini menekankan pembukaan strategi kepada seluruh negara 

anggota dan menghindari kritik bahwa nantinya lembaga ini hanya akan 

berpusat di Tiongkok.
32

 Dalam skripsi ini nama OBOR digunakan sebagai 

sistem baru Tiongkok sebagai awal munculnya jalur sutra modern oleh 

Tiongkok. Dimana OBOR melahirkan BRI sebagai institusi resmi 

Tiongkok dalam menjalin kerjasama perdagangan.  

                                                           
31
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E-journal: LIPI, hlm. 131 diakses melalui http://ejournal.lipi.go.id/index.php/index/index pada 

11/04/19 pukul 21.05 WIB 
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 2.2.3 Lembaga keuangan pembangunan baru Asian Infrastructure   

and  Investment Bank  

Setelah Tiongkok memperkenalkan OBOR sebagai langkah untuk 

melakukan kerjasama terutama di kawasan Asia, tentunya sebuah 

kesuksesan proyek yang besar ini membutuhkan suntikan dana dari 

lembaga keuangan. Namun ide dari pendirian OBOR sendiri yang 

berusaha meminimalisir dominasi dan ketergantungan dari produk-produk 

barat, tidak memungkinkan untuk menggunakan World Bank yang 

merupakan produk barat, sehingga muncul sebuah lembaga keuangan yang 

bernama AIIB (Asian Infrastructure and Investment Bank). Melalui nama 

yang digunakan lembaga ini menggunakan infastruktur dan investasi 

dimana lembaga keuangan ini akan lebih berfokus pada pemberian 

bantuan dalam bidang investasi dan pembangunan infrastruktur. Rencana 

pembentukan AIIB sendiri pertama kali disampaikan pada tahun 2010. 

Tetapi rencana pembentukan secara resmi AIIB disampaikan oleh Presiden 

Tiongkok Xi Jinping pada saat kunjungannya di kawasan Asia Tenggara. 

Hingga peresmian berdirinya AIIB dilakukan di Beijing pada 24 Oktober 

2014.
33

 

Pada awal disampaikannya rencana pendirian oleh Xi Jinping, 

banyak negara-negara menaruh perhatian dan tertarik atas tujuan dari AIIB 

terlebih negara-negara berkembang khusunya di Kawasan Asia yang 
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membutuhkan dana yang banyak untuk pembangunan infrastruktur. Pada 

peresmian pendirian AIIB, telah terkumpul 21 negara yang 

menandatangani MOU atas pendirian AIIB sehingga negara-negara 

tersebut mendapatkan gelar “prospective founding members of AIIB”. 

Sejak awal pembentukannya negosiasi oleh negara-negara anggota AIIB 

baru dimulai sebulan setelah pendiriannya yang dilakukan di Kunming, 

Yunan, Tiongkok. Pertemuan berikutnya dilakukan di Mumbai, India pada 

15 hingga 16 Januari, Pertemuan ketiga dilakukan di Astana, Kazakhstan 

pada 30 hinga 31 Januari 2015. Pertemuan keempat dilakukan di Beijing 

pada 27 hingga 28 April 2015 dan pertemuan terakhir dilakkan di 

Singapura pada 20 hingga 22 Mei 2015. Selama lima pertemuan tersbeut 

AIIB berhasil menarik minat negara-negara hingga mengumpulkan 57 

anggota yang bersedia menandatangani MOU AIIB. Jumlah dari anggota 

AIIB terus bertambah hingga pada tahun 2018 jumlah anggota AIIB 

sebanyak 86 yang berasal dari 6 kawasan di dunia.
34

 

AIIB memiliki motto lean, clean, dan green, dimana ketiga kata 

tersebut menggambarkan bagaimana sistem dan proyek dalam AIIB akan 

bekerja. Lean dalam hal ini merujuk pada penjelsan bahwa AIIB akan 

dikelola oleh sebuah kelompok yang memiliki kapasitas sesuai dengan 

tugasnya yang menjamin bahwa jalannya kegiatan AIIB akan efisien. 

Clean yang berarti bersih menggambrakan bahwa kegiatan AIIB akan 
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bersih dari adanya kegiatan korupsi dan menjamin bahwa pengelolaan 

akan bersifat transparan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Green 

yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan ini bukan sekedar 

mengadakan kerjasama tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang 

semakin buruk, dengan ini AIIB menjamin bahwa kegiatan AIIB 

dilakukan dalam pengawasan yang tidak merusak lingkungan dengan 

tujuan untuk menjaga kondisi lingkungan agar tidak semakin buruk.
35
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