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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tengah dampak krisis keuangan global, RRT mampu bertahan dari 

kerugian yang melanda seperti jatuhnya domino. Dengan pertahanan ekonomi yang 

baik, RRT lalu memanfaatkan kondisi ini untuk dapat melaju dengan pesat melalui 

realisasi kepentingan negaranya. Dahulu RRT yang selalu menggunakan mata uang 

dollar Amerika Serikat untuk melakukan transaksi dengan negara lain mulai 

menginginkan untuk mengganti alat transaksi tersebut menggunakan mata uang 

negaranya, yaitu mata uang yuan.  

Mata uang resmi negara RRT adalah renminbi yang artinya mata uang rakyat. 

Mata uang ini digunakan pada tahun 1948 dan dikenalkan oleh Partai Komunis RRT 

saat bank sentral didirikan. Penyebutan renminbi sering digunakan ketika konteks 

kata abstrak, bukan mengacu pada jumlah tertentu. Namun jika yuan adalah satuan 

dari mata uang renminbi. Jadi penggunaan kata yuan ini dibelakang jumlah dari 

mata uang tersebut (Santi, 2015) 

RMB atau sering disebut renminbi merupakan mata uang yang telah 

diprediksi sebagai mata uang yang potensial untuk dijadikan sebagai mata uang 

internasional dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi RRT saat ini yang terus 

meningkat. Dan dapat disejajarkan dengan posisi mata uang cadangan global Yen 

Jepang dan Poundsterling Inggris.  Hingga saat ini peran mata uang RMB telah 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam cakupan yang cukup luas. Dengan 

posisi tingkat ekonomi yang tinggi, dan volume perdagangan yang terus melonjak, 
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hal ini memicu RRT untuk semakin ditarik dan dijadikan sebagai investor di 

berbagai daerah. Posisi RRT yang perkembangan ekonomi-nya sangat berkembang 

hal ini tentu berpengaruh dengan adanya pembatasan transaksi keuangan 

internasional yang bertahap diliberalisasi dengan begitu tingkat ekonomi secara 

global dan sistem keuangan yang akan lebih meningkat lebih lanjut.(Chen & Peng, 

2009). 

Penerapan mata uang yuan pada transaksi internasional adalah proses dimana 

mata uang yuan akan digunakan secara luas oleh non-penduduk RRT diluar wilyah 

sebagai alat pembayaran, investasi dan penyimpan nilai. Proses kebijakan yang 

mendorong pasar ini terbilang cukup unik untuk mengatur sistem keuangan dan 

mempromosikan penggunaan aktif mata uangnya di luar perbatasanya. Upaya yang 

dilakukan dengan sangat gencar oleh RRT antara lain adalah pengembangan 

rekening deposito RMB, penggunaan mata uang RMB sebagai mata uang 

penyelesaian untuk lintas batas, penggunaan RMB sebagai mata uang investasi dan 

penciptaan pasar RMB offshore, penyediaan RMB BSA antara PBOC dan bank 

sentral lainya, penggunaan RMB sebagai mata uang cadangan. (Reuters, 2014) 

Dimulainya upaya penerapan mata uang yuan pada transaksi internasional 

pada awal tahun 2004 ketika bank-bank di Hong Kong diizinkan untuk menerima 

deposito ritel RMB.  Langkah berikutnya adalah pengennalan dan ekspansi RMB 

trade settlement untuk perdagangan lintas bantas pertama di Hong Kong, Macau, 

dan ASEAN dan diikuti oleh seluruh dunia. Dengan begitu untuk para non-

penduduk dan perusahaan asing akan menjadi lebih akrab untuk menggunakan 

RMB, dengan melalui offshore dalam bentuk tabungan dan investasi untuk RMB 
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ditujukan kepada para non-penduduk, dengan begitu maka penggunaan RMB ini 

akan memperluas RMB. Untuk memastikan dukungan likuiditas dan meningkatkan 

perdagangan mata uang RMB pada investasi di seluruh dunia People Bank of China 

(PBOC) dan bank sentral lainya menggunakan Bilateral Swap Agreement (BSA). 

Langkah terakhir dalam internasionalisasi RMB akan direalisasikan ketika menjadi 

mata uang global, sepenuhnya convertibledan didambakan sebagai mata uang 

cadangan. Menurut IMF, konvertibilitas penuh merupakan ciri khas dari asset 

cadangan sehingga langkah-langkah dalam arah akan membuat RMB lebih menarik 

bagi manajer cadangan bank sentral global (Reuters, 2014).  

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh RRT tersebut tentu menuai hasil 

dari target sebagai tujuan dari kepentingan ekonomi politik RRT bahwa tercapainya 

hal tersebut juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap kondisi ekonomi 

politik negara RRT sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian yang dipaparkan, rumusan masalah yang diambil adalah  

“Bagaimana implikasi upaya RRT menerapkan Yuan dalam transaksi internasional?” 

C. Tujuan Penelitian 

 Merujuk pada permasalahan yang terlah dirumuskan, maka tujuan yang 

ingindicapai melalui penelitian ini adalah: 

 Mengidentifikasi pengaruh penggunaan mata uang yuan dalam meningkatkan 

struktur financial RRT 
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D. Kerangka Pemikiran 
 

Teori Structural Power 

Structural power dijelaskan oleh Susan Strange sebagai kekuatan untuk 

membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global di mana negara-negara 

lain, lembaga-lembaga politik mereka, usaha ekonomi mereka dan (paling tidak) 

ilmuwan dan orang-orang profesional lainnya harus beroperasi. Structural power, 

singkatnya, meng-anugerahkan kekuatan untuk memutuskan bagaimana hal-hal akan 

dilakukan, kekuatan untuk membentuk kerangka kerja yang menyatakan berhubungan 

satu sama lain, berhubungan dengan orang, ataupun berhubungan dengan perusahaan 

- perusahaan.(Strange, 1988) 

 Teori structural power adalah teori mengenai pembentukan kekuatan dalam 

struktur ekonomi politik global yang semakin banyak satu pihak memiliki sumber-

sumber power maka semakin mungkin pihak tersebut lebih menguasai keseluruhan 

struktur ekonomi global. Susan Strange menyebutkan dalam bukunya State and 

Market bahwa Structural Power terbentuk tidak hanya dari satu macam struktur saja, 

melainkan terdapat empat struktur yang masing-masing berbeda namun tetap saling 

berkaitan antara struktur yang satu dengan struktur yang lainya. Ke-empat struktur 

tersebut adalah struktur keamanan, struktur produksi, struktur keuangan, struktur 

pengetahuan.Yang jika keempat struktur ini digambarkan oleh Susan Strange 

berbentuk bangunan tetrahedron. Pandangan dari Susan Strange mengenai Structural 

Power berbeda dengan Pandangan Marxist ataupun Neo-Marxist yang berpendapat 

bahwa Structural Power terbentuk dari satu struktur saja yaitu struktur produksi. 
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Struktur Keamanan 

Struktur keamanan atau security structure dalam ekonomi politik dijelaskan 

sebagai sebuah kerangka kekuasaan yang diciptakan oleh penyediaan keamanan 

dengan beberapa manusia untuk orang lain. (Strange, 1988) Keamanan adalah sebuah 

kebutuhan yang paling mendasar oleh manusia, karena disebabkan oleh ancaman dari 

berbagai bentuk. Seperti contoh, terancamnya manusia dari kematian, terancamnya 

manusia dari kelaparan, bahaya akan beberapa penyakit yang mewabah, dari dampak 

sebuah kecacatan yang ditimbulkan, ancaman dari sebuah bentuk kebangkrutan, 

dampak dari banyaknya penduduk yang mengalami pengangguran, dan dari ancaman 

bahaya-bahaya yang lainya termasuk bencana alam atau dari manusia sendiri yang 

bersifat lokal maupun global. 

Struktur Produksi 

Struktur kedua adalah struktur produksi atau production structure. Struktur 

produksi oleh Strange didefinisikan sebagai jumlah dari semua pengaturan yang 

menentukan apa yang diproduksi, oleh siapa dan untuk siapa, dengan metode apa dan 

dalam bentuk apa (Strange, 1988) 

Struktur Produksi adalah struktur yang menciptakan kekayaan dalam sebuah 

politik ekonomi produksi telah menjadi dasar hampir dari semua politik ekonomi. 

Semua masyarakat yang terorganisir dibangun atas dasar struktur produksi, pada 

kekayaan yang dihasilkan oleh orang-orang ditempat kerja. Karena ada semacam 

hubungan yang erat antara lokus kekuasaan dalam masyarakat dan struktur produksi, 

dan tidak ada ekonom politik yang mampu mengabaikanya. 
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Struktur Keuangan 

Kekuatan untuk menciptakan kredit menyediakan kekuatan untuk 

mengizinkan atau menolak orang lain yang kemungkinan menghabiskan hari ini dan 

membayar kembali besok, kekuatan untuk membiarkan mereka melatih daya beli dan 

dengan demikian mempengaruhi pasar untuk produksi, dan juga kekuatan untuk 

mengelola atau salah mengelola mata uang di mana kredit mata uang, sehingga 

mempengaruhi kurs dengan kredit dalam mata uang lainnya.(Strange, 1988) 

Struktur Pengetahuan 

Sebuah struktur pengetahuan menentukan pengetahuan apa yang ditemukan, 

bagaimana disimpan, dan berkomunikasi dengan cara apa kepada siapa dan dengan 

istilah apa orang itu berkomunikasi(Strange, 1988) 

Power dari struktur pengetahuan adalah salah satu struktur yang telah sering 

diabaikan dan diremehkan. Struktur pengetahuan merupakan struktur yang tidak 

kalah penting dari ketiga struktur lainya. Walaupun kekuatan ini tidak lebih penting 

dari ketiga kekuatan sebelumnya, namun kekuatan dari pengetahuan dapat menjadi 

kekuatan yang berpengaruh dalam ketiga kekuatan sebelumnya. 

Pengetahuan sebagai public good, dapat dikatakan sebagai barang yang 

mudah dipindahkan atau diteruskan.Kita mempelajarinya dari sistem komunikasi 

misal melalui, buku, film, gambar, guru dan perantara lainnya.Pengetahuan juga 

sangat mudah untuk disimpan.Lebih dari semua struktur, kekuatan ini berasal dari 

struktur pengetahuan yang terjadi kurang dari kekuasaan koersif dan persetujuan 

lebih, otoritas yang diberikan secara sukarela atas dasar sistem kepercayaan bersama 
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dan pengakuan pentingnya orang yang memiliki pengetahuan dan akses atau kontrol 

atas sarana yang sangat disimpan dan dikomunikasikan. 

Dari penjelasan teori diatas, saya mencoba menonjolkan teori finansial dalam 

proposal skripsi saya sehingga saya akan mencoba untuk mengaplikasikan teori 

dalam kebijakan RRT dalam penerapan mata uang yuan pada transaksi internasional.  

 Politik internasionalisasi RMB akan berkontribusi untuk membangun pondasi 

yang kuat dari soft power RRT. Status RRT saat ini adalah menjadi negara pemilik 

produk terbesar kedua domestik bruto (PDB) tingkat global dan menjadi negara 

kreditur terbesar sehingga dapat meningkatkan nilai prestige nasional. Apalagi 

ditambah dengan usaha pemerintah RRT yang akan merealisasikan cita-citanya untuk 

menjadikan yuan renminbi sebagai mata uang transaksi internasional, sehingga 

penggunaanya yang kian menyebar tentu memberikan dampak yang lebih dan 

keuntungan untuk dalam negeri RRT. Dengan begitu, struktur financial akan 

membentuk kekuatan yang berbentuk soft power yang semakin memberikan potensi 

yang dipunyai oleh RRT. Mengingat status RRT sebagai pemilik GDP terbesar kedua 

di dunia, RRT dan Amerika Serikat disebut sebagai Kelompok Dua. Setiap kali 

negara-negara asing menggunakan RMB karena adanya cadangan devisa kepemilikan 

atau sebagai alat tukar di transaksi internasional, mereka selalu diingatkan oleh 

keberhasilan ekonomi RRT.  Dengan begitu, sehingga sangat memungkinkan ketika 

tujuan RRT dapat menguasai ekonomi politik dunia dengan jalur struktur finansial 

yang semakin berkembang ini soft power yang dimiliki RRT akan bertambah 

sehingga RRT akan lebih mempunyai pengaruh dalam kancah internasional.  
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E. Hipotesa 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik hipotesa, bahwa implikasi dari 

upaya RRT menerapkan yuan dalam transaksi internasional adalah bisa memperbesar 

pengaruh dalam struktur finansial global. 

F. Jangkauan Penelitian 

Penulisan penelitian dengan judul “Penerapan Yuan dalam Transaksi 

Internasional” dibatasi pada pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerapan yuan dalam transaksi internasional. Penelitian ini dibatasi pada saat RRT 

dan beberapa Negara menandatangani perjanjian untuk bertransaksi menggukanan 

yuan pada tahun 2009, berlanjut pada Desember 2015 mulai menerapkan yuan dalam 

bertransaksi dengan beberapa Negara yang telah menandatanganinya, dan berlanjut 

hingga saat ini. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang 

digunakan adalah library research, yaitu Penelitian Literatur juga sering 

disebut dengan istilah penelitian Kepustakaan (Library Research). Menurut 

Noeng Muhadjir, penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan 

filosofis dan teoritis dari pada uji empiris di lapangan (Muhajir, 2002). 

Karena sifatnya teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan ini sering 

menggunakan pendekatan filosofis (philosophical approach) dari pada 
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pendekatan yang lain. Metode penelitiannya mencakup sumber data, 

pengumpulan data, dan analisis data. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Studi dokumenter merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.Dokumen yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) 

membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.Jadi studi 

dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan 

dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumuen yang dilaporkan 

dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan 

metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada 

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode 

dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.Dalam 

menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk 

mencari variabel yang sudah ditentukan.Apabila terdapat/muncul variabel 

yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di 

tempat yang sesuai.Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum 

ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas. 
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3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan analisis isi.Analisis isi merupakan suatu teknis 

untuk mengambil keputusan dengan mengidentifikasi karakteristik-

karakteristik khusus suatu pesan secara objektif dan sistematis. Analisis isi 

merupakan cara mempelajari perubahan sosial tulisan tentang masyarakat 

yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, kepercayaan, 

dan perilaku. 

4. Obyek Penelitian 

Untuk melakukan studi kepustakaan, perpustakaan merupakan suatu 

tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan 

untuk dikumpulkan, dibaca dan dikaji, dicatat dan dimanfaatkan. Dalam 

konteks penelitian ini  

H. Sistematika Penulisan 
 

BAB I Dalam bab ini menjelaskan mengenai Pendahuluan yang terdiri dari 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, 

Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II Dalam bab ini akan dijelaskan akan menjelaskan mengenai 

Dinamika Perkembangan Ekonomi RRT, Upaya RRT dalam 

Penerapan Mata Uang Yuan pada Transaksi Internasional dan AIIB  
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BAB III Dalam bab ini akan memberikan penjelasan mengenai Rezim 

Moneter Internasional 

BAB IV Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Implikasi dari RRT 

Melakukan Upaya Penerapan Mata Uang Yuan Untuk Memperkuat 

Struktur Finansial Global 

BAB V Dalam bab ini berisi Kesimpulan 

 

I. Kerangka Penulisan 

Bab I.  1. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

1. RRT memanfaatkan keadaan saat krisis 

2. RRT ingin menerapkan yuan sebagai mata uang internasional 

Bab II.  

1. Sejarah Perkembangan Moneter RRT 

2. Upaya RRT dalam internasionalisasi yuan 

Bab III.  

1. Rezim moneter internasional 

Bab IV. 

1. Implikasi dari Upaya RRT dalam Penerapan Mata Uang Yuan 

Untuk Memperkuat Struktur Finansial Global 

Bab V. 

1. Kesimpulan 


