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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ekonomi China telah berkembang, seiring dengan reformasi dan keterbukaan 

di era globalisasi. Meskipun China telah membuat kemajuan dalam 

mengembangkan kontribusi internasional, pola lingkungan internasional juga 

berubah seiring waktu. Dalam menghadapi lingkungan internasional yang 

kompleks, perlu untuk mengembangkan strategi pembangunan yang konsisten 

dengan kondisi nasional China untuk mengembangkan hubungan persahabatan 

dengan banyak negara lain. Sehubungan dengan situasi internasional saat ini, sulit 

bagi China untuk menyelesaikan masalah politik dan geografis dengan negara-

negara Asia Timur. Oleh karena itu, untuk memperkuat hubungan dengan Asia 

Barat dan mengembangkan hubungan dengan negara-negara di Asia dan Eropa, 

China mengajukan proyek One Belt One Road (OBOR). Selain itu, adanya OBOR 

diharapkan dapat membawa pembangunan yang berkelanjutan. 

Pelaksanaan proyek tersebut bergantung pada hubungan multilateral antara 

China dan negara-negara lain terkait pengembangan kemitraan ekonomi yang 

efektif untuk membangun rasa saling percaya. Pada awal pelaksanaan proyek, 

China telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan 27 negara, yang 

meliputi Asia, Afrika, Amerika Latin dan Eropa. Proyek tersebut memungkinkan 

bagi China untuk investasi di negara-negara yang berada dalam jalur One Belt One 

Road. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang tergabung: 
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Tabel 1. Batas Negara-negara “One Belt One Road” 

Daerah Negara 

10 Negara ASEAN Singapura, Thailand, Malaysia ,Indonesia, Myanmar, 
Kamboja ,Laos, Vitnam, Filiphina, Brunei. 

18 Negara Asia Barat 

Turki, Suriah, Iran, Irak, Lebanon ,Palestina, Jordan, 
Arab Saudi, Israel,Uni Emirat Arab, Yunani, Yaman, 
Oaman, Bahrain. Qatar, Kuwait, Siprus, Semenanjung 
Sinai. 

8 Negara Asia Selatan India, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, 
Sri Lanka, Nepal, Bhutan 

5 Negara Asia Tengah Kirgistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Tajikistan. 

7 Negara 
Persemakmuran 
Negara-negara 
Merdeka dan 

Mongolia 

Rusia, Belarus, Ukraina, Armenia, Georgia, 
Azerbaijan, Moldova, Mongolia. 

16 Negara Eropa 
Tengah dan Timur 

Polandia, Hungaria, Kroasia, Bulgaria, Serbia, 
Rumania, Latvia, Estonia, Albania, Slovenia, 
Lithuania, Republik Ceko, Slovakia, Bosnia , 
Montenegro, Makedonia. 

Sumber: www.yidaiyilu.gov.cn 

Masing-masing negara yang tergabung memiliki peran penting dalam kesuksesan 

proyek dengan memperkuat rasa saling percaya dan kerjasama yang saling 

menguntungkan dalam semua aspek.  

Keuntungan bagi negara China dengan adanya proyek tersebut yaitu akan 

membantu wilayah timur untuk mencapai perbaikan ekonomi, mempercepat 

pengembangan industri jasa dan industri berteknologi tinggi, dan pada saat yang 

sama membantu daerah tengah dan barat menyerap teknologi dan dana untuk 

mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tengah dan barat. Secara spesifik, 

industri di China terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu bagian timur dan barat. 

China bagian timur mengembangkan industri manufaktur dan teknologi tinggi, 

sedangkan wilayah barat adalah basis untuk bahan baku industri. 

http://www.yidaiyilu.gov.cn/
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Sejak reformasi dan keterbukaan, ekonomi Tiongkok terus tumbuh pada 

tingkat tahunan rata-rata 9,6%, dan peran investasi asing langsung tidak dapat 

diabaikan. Menurut laporan terbaru yang diberikan oleh OECD (Organisasi untuk 

Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi), Tiongkok melampaui Amerika Serikat 

untuk pertama kalinya pada tahun 2013 untuk menjadi penerima investasi asing 

langsung terbesar. Investasi langsung asing meningkat, dan pada akhirnya investasi 

asing menjadi dominan di China. Sebagian besar FDI di China berasal dari Hong 

Kong dan Taiwan. Selain itu, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, 

juga merupakan sumber investasi yang penting. Hong Kong, Taiwan dan negara 

lain di Asia memiliki proporsi yang tinggi. Peningkatan tersebut memberikan 

kekhawatiran tersendiri, yaitu terkait bagaimana cara mempertahankan skala 

investasi asing yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi China. 

Kebijakan One Belt One Road diharapkan dapat membawa dorongan baru bagi 

investasi langsung asing. 

Ketika ekonomi China telah mencapai transformasi terbuka, volume 

perdagangan terus tumbuh pada tingkat sekitar 20% per tahun, melebihi Jepang 

dan menjadi negara perdagangan terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat 

dan Jerman. Dalam perkembangan pesat volume total impor dan perdagangan 

ekspor, ekonomi perdagangan ekspor mengalami lebih banyak masalah. Masalah 

yang paling penting adalah ketergantungan struktur perdagangan ekspor. Struktur 

produk ekspor China relatif sederhana, pada dasarnya terkonsentrasi pada barang-

barang manufaktur industri sehingga membuat China semakin bergantung pada 

perdagangan luar negeri. Namun, ketergantungan ekonomi pada perdagangan luar 
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negeri terlalu tinggi. Hal tersebut membawa kelebihan dan kekurangan. Pada satu 

sisi, perkembangan pesat ekonomi perdagangan luar negeri dapat mendorong 

pertumbuhan PDB yang cepat tetapi hal itu juga akan menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi tidak stabil.  

Kesenjangan perdagangan impor dan ekspor telah meluas dan surplus 

perdagangan terus meningkat. Saat ini, masalah dalam perdagangan impor Cina 

terutama tercermin dalam tiga aspek. Pertama, perdagangan luar negeri tidak 

seimbang, surplus perdagangan jangka panjang dan pertumbuhan cadangan devisa, 

gesekan perdagangan telah menjadi semakin serius dan memiliki dampak tertentu 

pada stabilitas makroekonomi domestik. Kedua, permintaan energi tidak dijamin 

secara penuh dan efektif. Dengan perkembangan ekonomi China, permintaan 

sumber daya dan produk energi berkembang pesat, sementara energi dan sumber 

daya utama memiliki monopoli penjual. Bagaimana mengatasi permintaan sumber 

energi dalam negeri yang besar dan konflik monopoli penjual sumber daya energi 

asing adalah masalah serius yang dihadapi oleh impor. Ketiga, impor produk 

teknologi tinggi tunduk pada berbagai peraturan dan pembatasan asing. Pengenalan 

teknologi canggih adalah bagian penting dari perdagangan impor China, tetapi 

negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat membatasi ekspor produk 

teknologi tinggi melalui berbagai cara. Dilihat dari kebijakan saat ini, pemerintah 

China telah lebih mementingkan impor perdagangan, dan kebijakan One Belt One 

Road mendorong China dan negara-negara pengimpor di jalur One Belt One Road 

untuk mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi. 

Selain perdagangan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam 
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pertumbuhan dan pembangunan negara. Ketika pendapatan penduduk meningkat, 

permintaan untuk konsumsi pendidikan juga meluas. Meskipun investasi 

pendidikan China telah meningkat dari tahun ke tahun, itu masih tidak cukup 

dibandingkan dengan permintaan pendidikan, jauh lebih rendah daripada negara-

negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang. Di sisi lain, ada perbedaan 

regional dalam investasi pendidikan China. Hal ini disebabkan oleh kendala 

pembangunan ekonomi dan sosial yang menyebabkan perbedaan regional yang 

signifikan dan ketidakseimbangan dalam investasi pendidikan. Sebagian besar 

investasi pendidikan keuangan pemerintah telah berinvestasi dalam pendidikan 

tinggi, dan pendidikan dasar masih perlu meningkatkan investasi. Slamet 

(2006:73) “… semakin besar jumlah  kelompok masyarakat terdidik, maka akan 

semakin besar pula manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang akan diperoleh 

masyarakt secara keseluruhan”. Kemudian, Toivanen and Vaananen (2016:382) 

mengemukakan “both stylized facts and government policies support the view that 

education drives inventions and growth“. Pendapat teresbut mengemukakan jika 

kebijakan pemerintah terkait pengembangan pendidikan mampu mengarah ke 

pertumbuhan. Oleh karena itu, investasi berkelanjutan dalam pendidikan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga erat kaitannya 

dengan investasi, Alzaidy et al (2018:382) mengemukakan “Over the past decades 

foreign-direct investment (FDI) has considered as the main engine of economic 

growth“, pemerintah China berusaha mengembangkan ekonominya, salah satu cara 

untuk meningkatkan investasi dengan menerapkan strategi OBOR, tidak hanya 

akan memberi China kesempatan untuk bertukar dan belajar dari sistem dan 
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pengalaman pendidikan yang baik di negara-negara lain, tetapi juga 

mengembangkan bakat strategis untuk meningkatkan alokasi sumber daya manusia 

yang rasional. 

Diterapkannya proyek "One Belt One Road", diharapkan membawa 

pembangunan China dan semua negara yang tergabung pada gilirannya akan 

membawa perkembangan ekonomi China ke tingkat yang baru dan memberikan 

dorongan kuat untuk pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan latar belakang di atas, 

peneliti tertarik melakuukan penelitian yang berjudul Pengaruh Foreign Direct 

Investment, Ekspor, Impor dan Investasi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi China- Studi Kasus: Pasca Proyek “One Belt One Road”. 

B. Identifikasi Masalah 

1. Menurunnya kerjasama antara negara China dengan Negara di bagian Eropa 

2. Adanya ketidakseimbangan globalisasi 

3. Kurangnya dorongan investasi yang baik 

4. Adanya kesulitan pembiayaan konstruksi proyek jangka panjang di beberapa 

negara di ASEAN 

5. Tidak adanya kawasan perdagangan bebas yang strategis di China 

6. Adanya ledakan penduduk yang terus terjadi di China 

7. Ekspor sangat bergantung pada investasi asing dan nilai tambah ekspor rendah 

8. Penerunan pertumbuhan impor 

9. Konsumsi China dalam tren melemah 

12. Pertumbuhan ekonomi China mengalami penerunan dari tahun 2015-2017 

C. Pembatasan Masalah 
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Dalam penelitian ini,peneliti hanya akan melakukan penelitian terkait 

masalah masalah sebagi berikut: 

1. FDI di China pasca proyek one belt one road 

2. Investasi pendidikan di China pasca proyek one belt one road 

3. Keadaan ekspor dan impor di China pasca proyek one belt one road 

4. Aspek tersebut sedang dilakukan di china, kecuali import 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini akan 

melihat pada pertumbuhan ekonomi China. Jadi, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: Bagaimana pengaruh FDI, ekspor, impor dan investasi pendidikan 

secara parsial dan simultan terhadap produk domestik bruto China setelah 

diterapkan One Belt One Road? 

E. Tujuan Penelitan 

Berdsarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari 

penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait： 

1. Pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi China setelah diterapkan “One 

Belt One Road”. 

2. Pengaruh investasi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi China setelah 

diterapkan “One Belt One Road”. 

3. Pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi China setelah diterapkan “One 

Belt One Road”. 

4. Pengaruh impor terhadap pertumbuhan ekonomi  China setelah diterapkan 

“One Belt One Road”. 
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5. Pengaruh FDI, ekspor, impor dan investasi pendidikan secara bersama-sama 

terhadap pertumbuhan ekonomi China setelah diterapkan “One Belt One Road”. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi terkait FDI (Foreign 

Direct Investment), ekspor dan impor serta pertumbuhan ekonomi China setelah 

diterapkannya One Belt One Road. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah China, diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi 

terkait FDI, ekspor dan impor serta pertumbuhan ekonomi setelah diterapkan 

“One Belt One Road” sehingga dapat menyusun strategi untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Bagi pemerintah negara-negara yang menjalin kerjasama “One Belt One 

Road” di harapkan dapat memberi masukkan agar memanfaatkan peluang 

investasi dan perdagangan. 

c. Bagi pelaku bisnis diharapkan dapat memberi masukkan agar memperoleh 

keuntungan dengan menyusun strategi. 

 

 

 

 

 

 


