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BAB II 

UPAYA RRT MENGGUNAKAN YUAN SEBAGAI MATA UANG 

INTERNASIONAL 

 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang dinamika perkembangan 

ekonomi RRT yang merupakan jejak sejarah perjalanan perekonomian RRT hingga 

kuat seperti saat ini. Lalu dilanjutkan dengan upaya dari pemerintah RRT dalam 

menjadikan yuan sebagai mata uang internasional.RRT merupakan negara yang 

memberikan ruang yang begitu besar kepada pemerintah untuk mengatur 

perekonomianya.Dengan begitu upaya yang dilakukan pemerintah dengan dibawah 

kendali yang kuat, dengan begitu ekonomi RRT tidak sepenuhnya hanya 

mengandalkan kekuatan pasar yang tidak dapat diprediksi dengan posisi yang bebas 

mengambang. 

A. Dinamika Perkembangan Ekonomi RRT 

RRT merupakan negara yang telah sukses membangun struktur 

masyarakat yang menjadi paling egaliter di dunia dalam pengertian distribusi 

pendapatan dan kebutuhan dasar (Pontoh, 2008).Cepatnya pertumbuhan ekonomi 

RRT sebagai kekuatan utama ekonomi pada kisaran tiga decade ini yang sering 

dideskripsikan oleh ahli sebagai negara yang memegang rekor paling sukses di 

era modern ini.Dari tahun 1979 (pada saat dimulainya reformasi) hingga 2014, 

gross domestic product (GDP) yang diperoleh oleh RRT setiap tahunya selalu 
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meningkat hingga 10%. Bank Dunia telah memperkirakan dari tahun 1981 hingga 

tahun 2010 terdapat 679 rakyat di RRT yang berhasil keluar dari kemiskinan yang 

menjerat hebat. RRT telah memunculkan kekuatan ekonomi global.Saat ini 

ekonomi paling besar (pada kekuatan perimbangan daya beli) perusahaan, 

penyedia barang dagang ekspor dan impor, serta penyedia cadangan pertukaran 

asing. (Morrison, 2015) 

Gambar 1.Kebijakan ekonomi China sejak 1978 hingga 2004 
Source : China‟s Economics Outlook after 30 Years of Reform(ÖZYURT, 2010) 
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Sejak pemerintahan Mao Zae Dong telah diterapkan aturan untuk 

pemusatan rencana ekonomi.Dimana pemerintah adalah pemegang penuh 

kekuasaan untuk mengatur mengenai tujuan produksi, alokasi sumber daya, 

pengontrolan harga dan segala hal yang menyangkut perekonomian rakyat.Sejak 

tahun 1950 semua petani RRT telah bergabung mengelompok.Untuk mendukung 

era industrialisasi maka pemerintah telah melakukan investasi skala besar yang 

berbentuk perbaikan fisik dan sumber daya manusia sejak tahun 1960 hingga 

1970.Hingga pada hasilnya pada tahun 1978 telah terbentuk tiga hingga 4 produk 

industry yang muncul dari control pusat SOEs sebagai hasil target dari pusat 

perencanaan.Dan tidak diadakanya perusahaan swasta dan penanam modal 

asing.Hal ini bertujuan untuk membuat RRT dapat lebih berkembang 

mandiri.Perdagangan dengan pihak asing sangat dibatasi di RRT, hanya untuk 

produk yang benar-benar tidak dapat dibuat atau diperoleh di RRT.(Sutter, 2010) 

Pada tahun 1978 (setelah meninggalnya Mao Zae Dong di tahun 1976) 

RRT telah memutuskan untuk meninggalkan kebijakan ekonomi gaya Soviet dan 

mengikuti pasar bebas, perdagangan internasional, membuka peluang investasi 

dengan Barat, dengan harapan akan terjadi perkembangan ekonomi dengan cepat 

dan perbaikan standar hidup di RRT. Perbaikan terus dilanjutkan hingga 

mengambil kebijakan ekonomi untuk pengalokasian penggunaan produksi, dan 

berfokus pada sector pertanian, perdagangan, dan jasa.Pada tahun 1979 

pemerintah membagi menjadi empat zona ekonomi untuk melakukan spesialisasi 
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dengan tujuan menarik investor asing, mendorong ekspor, mengimpor teknologi 

canggih ke RRT.(Sutter, 2010) 

Gambar 2. GDP China 

Source : Datawrapper, World Bank 

 

Dari diberlakukanya reformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi RRT 

benar-benar mengalami kemajuan yang sangat pesat dibandingkan dengan 

periode sebelum reformasi, dan sebagian besar telah menghindari gangguan 

ekonomi utama. Dari tahun 1979 hingga 2014 RRT mengalami peningkatan GDP 

10% setiap tahunya, untuk rata-rata, RRT dimungkinkan mengalami peningkatan 

dua kali lebih besar pada delapan tahun sekali. Ekonomi global telah mengalami 

penurunan tajam dan hal ini mengakibatkan pengaruh terhadap perekonomian 
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RRT terutama dalam sector perdagangan ekspor. Peningkatan GDP RRT telah 

menurun dari 14,2% pada 2007 menjadi 9,6 di 2008 dan menurun lagi menjadi 

9,2 pada 2009. Sebagai bentuk dari tanggapan pemerintah RRT menerapkan paket 

stimulus ekonomi besar dan kebijakan moneter ekspansif.(Morrison, 2015) 

Gambar 3. Pertumbuhan GDP China 1979-2013 

 Penurunan ekonomi tajam pada tahun 1989 dan 1990 sebagian besar berhasildari kekacauan 

politik dan ekonomi RRT yang terjadi pada 4 Juni 1989. Tindakan keraspada siswa pro-

demokrasi dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap RRT oleh beberapa negara. 
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B. Upaya Pemerintah RRT dalam Menerapkan Mata Uang Yuan pada 

Transaksi Internasional 

Bahwa peran negara melakukan intervensi terhadap sector ekonomi dan 

membawa menuju kebangkitan.Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan jika 

negara sebagai bentuk dari sebuah solusi dari masalah pembangunan.(Hettne, 

2001). Negara RRT merupakan negara yang berpegang pada ideology 

Komunisme. Oleh karena itu negara diberikan peran yang begitu besar untuk 

mengatur hamper segala bidang. Dalam hal ini perting jika intervensi pemerintah 

dalam sector ekonomi.Dengan hal ini maka kemungkinan adanya kegagalan pasar 

dapat diminimalisir. Dan terbukti adanya campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian maka memberikan tingkat yag efisien pada pertumbuhan. Dengan 

begitu sangat berkebalikan dengan kondisi Neoliberalisme yang semakin 

meniadakan peran negara termasuk dalam mengatur ekonomi.(Jayakarya, 2014). 

Menurut Pierson (2004), Peran negara pada sektor ekonomi dapat ditunjukan 

dalam pembuatan kebijakan. 

Dari peran diatas dapat kita jabarkan lagi menjadi, Pertama adalah State 

as the owner, yaitu negara yang mempunyai peran besar atas kepemilikan tanah, 

modal, sumber daya yang berada dalam kawasan teritorinya. Ini artinya negara 

benar-benar mempunyai peran yang besar dikarenakan negara telah 

mengendalikan hamper semua factor-faktor yang penting untuk menjalankan 

roda perekonomian di sebuah negara. Kedua adalah State as owner-producer, 
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peran negara terdapat pada kepemilikan badan usaha milik negara, sector-sektor 

public, untuk tujuan menyediakan fasilitan dan layanan bagi public. Peran negara 

jenis ini adalah peran yang mengendalikan sector-sektor untuk dapat mendukung 

dan lebih sebagai penyedia untuk dapat melancarkan jalanya ekonomi di suatu 

negara. Ketigaadalah State as employer, peran negara disini dikaitkan erat 

dengan pengelolaan badan usaha milik negara dan kebutuhan oleh para pegawai 

negeri. 

Peran negara jenis lebih sempit ranah dan lingkupnya, dengan lebih 

memfokuskan kepada BUMN dan pekerja BUMN. Keempat adalahState as 

regulator, peran negara bertindak sebagai pihak administrative sekaligus 

legislative yang mengontrol para pelaku actor dalam pasar. Peran negara lebih 

tersistem, tapi juga tidak terlalu banyak sector yang dapat dikendalikan.Kelima 

adalah State as distributor, peran negara yang bergerak pada bentuk belanja 

negara dan penetapan / pemungutan pajak yang sebagai bentuk redistribusi 

pendapatan.Peran negara yang mengatur keuangan negara, dengan system yang 

sudah terbentuk untuk memutar aliran uang demi kepentingan masyarakat 

bersama. Keenam adalah State as economic policy-maker, peran negara sebatas 

sebagai pembuatan kebijakan ekonomi seperti moneter, fiscal, dan industry. 

Peran negara benar-benar terbatasi dengan hanya sebagai pembuat 

kebijakan.Dengan macam-macam peran tersebut maka negara sangat 

mempengaruhi keadaan pertumbuhan ekonominya.(Jayakarya, 2014) 
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Internasionalisasi dari RMB merupakan salah satu tahap dimana sirkulasi 

yang lebih luas dan mata uangnya mulai digunakan diluar negara RRT untuk 

pembayaran, investasi dan nilai dari penjualan.Kebijakan-kebijakan dan pasar 

yang dikendalikan, ini merupakan kasus yang unik, dan gencar melakukan 

promosi system keuangan yang diterapkan diluar wilayah.(Thomson Reuters, 

2014).  

Pada Tahun 2014 upaya internasionalisasi RMB terdapat 5 pilar, yaitu 

Pengembangan Deposito RMB, Penggunaan RMB sebagai mata uang dalam 

penyelesaian untuk perdagangan antar lintas batas wilayah, Penggunaan RMB 

sebagai mata uang investasi dan pembuatan pasar RMB untuk asing, Penggunaan 

RMB dalam pertukaran swap mata uang antara PBOC dan bank central lainya, 

Penggunaan RMB sebagai mata uang cadangan.  

Pilar yang pertama adalah pengembangan deposito RMB di Hong Kong. 

Langkah pertama yang dilakukan untuk proses internasionalisasi dimulai pada 

bulan Januari 2014, ketika bank-bank local di Hong Kong yang berwenang 

diperbolehkan memulai mengatur peredaran RMB untuk bisnis pribadi bagi 

warga Hong Kong, terutama deposit taking. Pelanggan yang berasal dari pihak 

perusahaan diperbolehkan pada tahun 2010.Hongkong merupakan pusat 

pertukaran RMB terbesar dibanding pusat pertukaran RMB lainya. Jumlah 

simpanan nasabah RMB pada Januari akhir 2009 mencapai 54.4bn, lalu pada 

akhir September 2013 meningkat hingga 730bn. Pertumbuhan awalnya didorong 

oleh deposito ritel pada ekspektasi apresiasi RMB, lalu didorong oleh 
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penggunaan RMB pada pelanggan perusahaan melalui penyelesaian transaksi 

perdagangan lintas batas. Warga Hong Kong menaati aturan batas konversi 

harian RMB 20.000 sementara non-penduduk diizinkan untuk membeli RMB 

dengan jumlah yang tidak terbatas sejak Agustus 2012.Batas pengiriman uang 

harian oleh penduduk Hong Kong adalah RMB 80.000.Batas konversi harian ini 

menjadi penghambat dalam menghadapi persaingan dengan pertukaran RMB 

lainya.(Thomson Reuters, 2014) 

Pilar yang kedua adalah penggunaan RMB sebagai mata uang dalam 

penyelesaian untuk perdagangan antar lintas batas wilayah. Jika suatu mata uang 

akan menuju tahap internasionalisasi itu berarti bahwa mata uang tersebut sudah 

termasuk mata uang yang layak untuk digunakan dalam transaksi perdagangan 

lintas batas. Sebelumnya, RMB tidak diperbolehkan untuk transaksi perdagangan 

lintas batas pada saat itu transaksi antar lintas batas menggunakan USD dan 

EUR.Lalu bertahap telah meningkat sehingga transaksi perdagangan sudah 

diperbolehkan menggunakan RMB, dan sirkulasi penggunaan di luar RRT 

semakin tersebar sehingga permintaan global terhadap RMB 

meningkat.Perusahaan RRT lebih memilih menggunakan RMB dikarenakan 

lebih menguntungkan untuk dapat terhindar dari biaya transaksi dari mata uang 

asing, dan mereka mempunyai transaksi dengan mitranya yaitu dengan 

memberikan diskon 3% jika menggunakan RMB. Penggunaan RMB pada lintas 

batas ini pertama kali dicoba Juli 2009 saat transaksi antara Shanghai, 

Guangzhou, Zhuhai, dan Dongguan dengan Hong Kong, Macau dan negara-
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negara ASEAN melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang RMB. 

Pada tahap selanjutnya Juni 2010 RMB semakin meningkat dengan posisi dua 

puluh provinsi di RRT (termasuk eksportir yang ditunjuk) dan seluruh dunia, lalu 

diperluas di seluruh wilayah RRT.Posisi RRT sebagai negara pengekspor 

terbesar di dunia dan negara pengimpor kedua didunia hal ini tentu menunjang 

diperluasnya RMB untuk melakukan transaksi lintas batas. Perdagangan RRT 

meningkat pada CGAR  19,1% lalu mencapai USD 4,2tn pada akhir 2013. 

Proporsi perkembangan RRT pada saat menetap menggunakan RMB meningkat 

dari 7% pada 2011, 10% pada tahun 2012, lalu 14% pada 2013. RMB menempati 

urutan peringkat ke 12 dalam pembayaran Oktober 2013 dengan pangsa pasar 

0,84% dari total (Thomson Reuters, 2014).    
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Tabel  1.Perkembangan Utama dalam Reformasi RMB 

1. Trade settlement and offshore market 

RMB trade settlement 

Jul 2009 Skema percontohan awal antara lima kota di daratan dan Hong Kong, Makau dan ASEAN 

Jun 2010 Skema diperluas untuk perdagangan antara 20 provinsi daratan dan seluruh dunia 

Mar 2012 Diperluas untuk mencakup semua perdagangan dengan offshore market RMB RRT 

Feb 2004 Bank Hong Kong diizinkan untuk menawarkan rekening pribadi RMB kepada penduduk 

May 2009 HSBC dan Bank of East Asia adalah bank asing pertama yang mendapatkan persetujuan untuk 
mengeluarkan RMB lepas pantai (dim sum) obligasi 

Feb 2010 perusahaan asing diperbolehkan untuk mengeluarkan RMB obligasi (dim sum) 

Jul 2010 perusahaan diperbolehkan untuk memegang rekening RMB dan RMB efektif dibuat convertible di 
marketc lepas pantai 

Aug 2010 Isu McDonald pertama dim sum obligasi oleh korporasi non-keuangan multinasional 

Apr 2011 offshore mata uang RMB pertama IPO oleh kepercayaan investasi properti RRT, Hui YanXian) 

Oct 2011 Baosteel menjadi non-bank pertama perusahaan RRT untuk mengeluarkan dim sum obligasi secara 
langsung Jan 2012 persetujuan pertama untuk perusahaan RRT untuk meminjam RMB langsung dari bank oooffshore 

Jun 2012 HKMA meluncurkan fasilitas likuiditas RMB untuk Berpartisipasi Bank (a) di Hong Kong 

2. Capital flows 

Inward flows 

Jan 2003 Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) skema untuk investasi asing di obligasi RRT yang 
terdaftar dan terekuitas 

Aug 2010 Skema untuk memungkinkan bank sentral asing, bank offshore RMB kliring dan Bank untuk 
berinvestasi RMB mengangkat offshore di daratan antar bank yang ambil bagian pasar obligasi 

Oct 2011 Aturan diformalkan untuk memungkinkan orang asing untuk berinvestasi RMB dibesarkan 
offshore langsung di perusahaan RRT disetujui, termasuk melalui penyediaan pinjaman RMB 
lintas batas Dec 2011 RMB Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) skema yang memungkinkan RMB 
mengangkat offshore untuk diinvestasikan di obligasi RRT terdaftar dan terekuitas 

Apr 2012 kuota QFII dan RQFII diperluas 

May 2012 Aturan formal untuk perusahaan non-keuangan onshore untuk menerbitkan obligasi offshore RMB 

Outward flows 

Apr 2006 Qualified Domestic Institutional Investor (QDII) diluncurkan, memungkinkan institusi domestik 
untuk mengkonversi RMB dalam mata uang asing dan berinvestasi di ekuitas luar negeri dan 
obligasi. 

Jan 2011 perusahaan RRT diperbolehkan mendaftar untuk mengambil offshore RMB  untuk investasi 
langsung luar negeri (ODI) di perusahaan asing 

3. Onshore market 

Apr 2012 PBC melebar kumpulan perdagangan harian untuk USD / kurs CNY 1 persen di atas atau di bawah 
suku bunga acuan 

By 2014 Chinese International Payments System (CIPS) untuk dikembangkan 
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(a) Bank Partisipan adalah bank-bank yang telah membentuk perjanjian dengan Bank China 

(Hong Kong) (BOCHK)Mereka memiliki akses langsung antar pulau bank RMB 

internasional  

Sumber :Berbagai sumber official dan Laporan dari Bank terkait 

 

Pilar yang ketiga adalah penggunaan mata uang investasi dan pembentukan 

pasar pertukaran RMB.Meskipun RMB sudah lebih berkembang pemakaianya diluar 

wilayah RRT, namun masih sebatas transaksi yang dilakukan dengan pihak negara 

luar dengan RRT. Jika mereka melakukan transaksi dengan negara lain maka negara 

tersebut kembali menggunakan USD ataupun EUR. (Thomson Reuters, 2014). Untuk 

dapat semakin memfasilitasi internasionalisasi mata uang yuan maka pemerintah 

RRT menciptakan offshore market yang berpusatdi Hong Kong. Pada tahun 2003 

Pemerintah RRT memberikan izin kepada bank-bank di Hong Kong untuk dapat 

melayani transaksi perbankan terkait deposit mata uang yuan dan layanan nilai kurs. 

Lalu pada tahun 2004 bank di Hong Kong mulai memberikan layanan pembukaan 

rekening tabungan mata uang yuan. Tersedianya layanan offshore market ini tentu 

semakin memperlancar dan memudahkan transaksi perdagangan antara RRT dengan 

para negara mitra dagangnya.Hal ini membuat permintaan mata uang yuan meningkat 

yang berfungsi sebagai sarana transaksi perdagangan (Jayakarya, 2014). 
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Perdagangan Investasi Transfers Other 

Arus pasar 

internasional 

(offshore 
RMB pool 
increases) 

importir Cina 
membayar 
eksportir lepas 
offshore melalui 
BOCHK 

investasi langsung luar 
negeri disetujui 

Penerimaan 
pembayaran 
keuntungan, transfer 
ekuitas, atau 
likuidasi investasi 
oleh orang asing. 

wisatawan China 
mengambil RMB 
untukHong Kong 
(a)warga Hong 
Kong mengkonversi 
antara RMB dan 
dolar Hong Kong 
(hingga CNY20 000 
per hari) 

Arus ke kota 
utama 

Investasi di Hong Kong 
residents 

Turis mendapat  

China Bank inter terikat oleh Mengizinkan RMB dari luar untu 
  dan disetujui oleh Transfer pada rek k digunakan di  
(offshore 
RMB pool 
decreases) 

 Bank partisipan dan 

bank sentral 

Investasi tertata 

Saham berada 

dibawah skema RQFII 

FDI yang telah 
disetujui 

Dengan nama yang 

sama (hingga 80 

ribuYuan/hari) 

RMB diproses dari 
dim-sum bond and 
equity issuance(d) 

China 

Pinjaman 
RMBuntuk 
perusahaan 
domestik yang 
berpusat diluar 

Some estimates have put this figure at US$15 billion for 2011 
Offshore RMB pool is unchanged if importers pay via BOCHK quota 
Pre-approval from PBC not required; however, approvals from other regulators may still be required 
Mainland firms require approval from onshore regulators; for offshore investors, RMB proceeds from 
bond and equity issuance can be used for specified investment schemes; otherwise approval is granted 
on a case-by-case basis 
Sources: various official sources, media and market reports 
 

 

Reformasi selanjutnya adalah mengenai kontrol dari pemerintah RRT 

terhadap aliran modal ke dalam maupun luar negeri.Semenjak diberlakukanya gaige 

kaifang (membuka diri serta mereformasi) dimana RRT mulai membuka arus 

ekonomi dari modal asing. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an RRT mulai dibanjiri 

 Tabel  2.Arus RMB antara kota utama China dan Pasar Internasional 
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dengan pemodal asing hingga 4 persen pemodal asing dunia menanamkan modalnya 

di RRT, dan terus meningkat hingga pada tahun 1999 mencapai 15 persen dari modal 

asing dunia tertanam di RRT. Pada tahun 2003 jumlah modal asing yang tertanam di 

RRT mulai melampaui Amerika Serikat.Namun RRT hanya terbuka bebas pada 

penamnaman modal asing secara langsung (FDI), dan pemerintah RRT masih 

membatasi penanaman modal portofolio untuk melindungi stabilitas dari volatilitas   

investasi tersebut.Pemerintah juga melakukan pembatasan aliran modal yang asalnya 

dari offshore market biasa dikenal CNH dan dibatasi untuk diinvestasikan pada 

onshore market. Dan ketika CNH akan memasuki onshore market, masih harus 

mendapatkan persetujuan dari otoritas moneter pemerintah RRT (Jayakarya, 2014). 

Strategi pemerintah RRT untuk mengalirkan modal ke luar negeri yaitu 

dengan mendorong State Own Enterprises (SOEs) atau yang kita kenal BUMN 

(Badan Usaha Milik Negara) dan perbankanya untuk berkompetisi secara global. 

Langkah ini bertujuan agar SOEs menjadi bagian dari mata rantai perekonomian 

global dengan begitu maka akan dapat memperkuat pondasi perekonomian negara 

RRT. Pada tahun 2011 nilai aliran modal ke luar RRT yang dicapai SOEs sebesar 

USD 68,58 miliar. Dalam rangka untuk memperkuat SOEs, perbankan RRT terutama 

The Big Four juga turut didorong untuk berekspansi secara global.Sehingga 

mempunyai daya saing global dalam menopang SOEs dalam perekonomian global 

(Jayakarya, 2014). Selanjutnya adalah pengembangan onshore markets yang 

merupakan elemen penting bagi pasar finansial RRT dalam menyediakan likuiditas 

dan instrument keuangan lain bagi perusahaan lain terutama SOEs. Hal ini menjadi 
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sumber dana lain bagi perusahaan-perusahaan di RRT dalam mengekaspansi 

modalnya. Oleh karena itu pemerintah RRT membangun dua bursa efek untuk 

menopang pasar finansialnya. 

Pertama, Bursa Efek Shanghai (ShSE) yang dibentuk pada 26 September 

1990.Lalu seminggu kemudian didirikankanlah Bursa Efek Shenzhen (SzSE). Dan 

pada bulan Desember 2005 terdapat paling tidak 843 perusahaan dengan 878 

perusahaan ekuitas terdaftar di bursa ShSE dan total kapitalisasi (harga keseluruhan 

dari saham) mencapai 2,31 triliun yuan. Selanjutnya pada 27 Mei 2004 SzSE 

membuka segmen yang khusus untuk segmen perusahaan kecil dan menengah (SME) 

sehingga mereka tetap mendapat akses modal yang setara dengan perusahaan-

perusahaan besar di bursa efek.Segmen SME ini menyediakan kerangka bagi 

perusahaan kecil dan menengah yang sedang tumbuh dan mempunyai daya saing 

bisnis. Pada akhir tahun 2005 dan terdapat 544 perusahaan dan 50 diantaranya dari 

Segmen 50 SME dengan 586 ekuitas terdaftar di bursa SzSE dan total kapitalisasinya 

mencapai 933 miliar yuan. Pada tahun 2013 terdapat 1500 perusahaan yang terdaftar 

di bursa SzSE. 

Perkembangan lain terkait dengan onshore market adalah pemerin- tah 

menetapkan trading band yuan terhadap dollar dalam range 0,5 - 1% di atas atau di 

bawah nilai kurs yang diumumkan oleh PBOC. Sebelumnya, range tersebut berkisar 

kurang lebih 0,3% (Yan, 2007). Kenaikan trading band tersebut mencerminkan 

semakin banyaknya perusahaan domestik yang turut aktif dalam pergerakan nilai kurs 

di bursa.Selain itu, dengan adanya trading band tersebut memberikan fleksibilitas 
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nilai kurs yang memung- kinkan para anggota di bursa melakukan transaksi atas dasar 

tarik- menarik permintaan dan penawaran (Cockerell, 2012). 

Reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Cina tersebut telah memberikan 

dampak yang signifikan bagi perkembangan inter- nasionalisasi yuan. Reformasi itu 

telah menjadikan yuan sebagai mata uang yang diterima dalam menyelesaikan 

transaksi perdagan- gan dan investasi serta instrumen lain dalam pasar finansial Cina.  

 Namun penggunaan RMB semakin pesat dengan adanya pusat-pusat 

pertukaran RMB dinegara lain yaitu Hong Kong, Singapura, Taiwan, London total 

jumlahnya termasuk dengan deposito, sertifikat deposito (CD), obligasi, dan 

pinjaman mencapai 1,88tn pada akhir tahun 2013. Posisi obligasi pertukaran RMB 

dan CD mencapai RMB 634bn pada Februari 2014 dan pada akhir tahun 2014 hingga 

750-800bn. RMB 1tn kuota investasi telah disetujui untuk investasi onshore investor 

asing. Obligasi mata uang RRT yang dijual pada Hong Kong dinamakan “dimsum”. 

International Finance Corporation (IFC) menerbitkan obligasi 1 miliar pada 20 Maret 

dan keberhasilan penerbitan ICBC dari 2 miliar RMB (USD 328mn) obligasi pada 

bulan November 2013 terdapat program yang memungkinkan untuk investor asing 

menanamkan modal di RRT Quality Foreign Institutional Investor (QFII).  
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Tabel  3.Chinese Foreign Investment Programs 

Name 
Direction/ 
currency Notes Details 

Portfolio investment 
QFII Inward; 

foreign 
currency 

Foreign institutions invest in listed (but 
not interbank) bonds and equities. Wide 
range of investors including private 
banks, corporations and central banks. 

Since Jan 2003; 
US$80 billion (total 
quota); 163 investors® 

QDII(b) 
Outward; 
foreign 
currency 

Domestic institutions convert RMB to 
foreign currency to invest in overseas 
bonds and equities 

Since Apr 2006; 
US$75 billion (total 
quota); 96 investors 

Other 
RMB(c) 

Inward; 
RMB 

Foreign central banks, offshore RMB 
clearing banks and Participating Banks 
permitted to invest RMB (including RMB 
raised offshore) in Mainland interbank 
bond market 

Since Aug 2010; size 
unknown 

QFLP(d) 
Inward; 
foreign 
currency 

Foreign private equity funds and 
companies invest in private equity-based 
funds in certain cities 

Since Jan 2011; 
US$1.5-3 billion quota 
per city 

RQFII Inward; 
RMB 

Foreign funds/institutions invest RMB 
raised offshore in Mainland equities and 
bonds 

Since Dec 2011; 
US$11 billion (total 
quota); 21 investors 

Direct investment 
FDI(e) 

Inward; 
foreign 
currency 

Allowed in all provinces, but certain 
industries are excluded 

Since 1980; around 
US$240 billion gross 
FDI in 2011 

 Inward; 
RMB 

Foreigners invest RMB raised offshore 
directly in Mainland firms. National 
Ministry of Commerce approval required 
for investments exceeding CNY300 
million, or directed to certain industries. 

Rules for existing 
scheme formalised 
Oct 2011; US$24 billion 
FDI since start of 2011 

ODI(e) 
Outward; 
foreign 
currency 

Requires approval from Mainland 
authorities and is dominated by state-
owned enterprises 

Since 1979; around 
US$64 billion gross ODI 
in 2011 

 Outward; 
RMB 

Mainland firms apply to take RMB 
offshore and invest directly in foreign 
firms. Hong 
Kong branches and correspondent banks 
of Mainland banks can also obtain RMB 
onshore 

Since Jan 2011; 
US$5 billion ODI since 
start of 2011 

(a) As at end April 2012, around US$26 billion in quotas had been approved 
(b) Qualified Domestic Institutional Investors 
(c) No formal name for scheme 
(d) Qualified Foreign Limited Partners 
(e) Foreign direct investment and overseas direct investment, respectively; no formal names for 
schemes Sources: CEIC; China Securities Regulatory Commission; Hong Kong Monetary 
Authority; People's Bank of China 
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Program ini ditujukan pada investor asing untuk membawa dollar ke RRT dan 

mengkonversikanya kedalam bentuk RMB dan menyebarkanya untuk investasi.RMB 

Quality Foreign Institutional Investor (RQFII) program ini memungkinkan untuk 

RMB diakumulasi pada badan pertukaran untuk diinvestasikan di RRT. Kedua 

program ini memerlukan aplikasi oleh Cina Regulatory Commission Securities 

(CSRC) untuk akses lisensi dan kuota dari negara Administration of Foreign 

Exchange (SAFE) untuk menentukan jumlah yang akan diinvestasikan. (Thomson 

Reuters, 2014) 

Tabel  4.PBC Bilateral Local-currency Swap Agreements 
 

Date signed Country Value    (CNY 
billion) 

Value 
(US$ billion) (a) 

Mar 2009(b) Belarus 20 2.9 

Mar 2009(b) Indonesia 100 14.6 

Apr 2009(b) Argentina 70 10.2 

Jun 2010 Iceland 3.5 0.5 

Jul 2010 Singapore 150 22.1 

Apr 2011 New Zealand 25 3.8 

Apr 2011 Uzbekistan 0.7 0.1 

Jun 2011 Kazakhstan 6.5 1.0 

Oct 2011 South Korea (extended) 360 56.6 

Nov 2011 Hong Kong (extended) 400 63.0 

Dec 2011 Thailand 70 11.0 

Dec 2011 Pakistan 10 1.6 

Jan 2012 United Arab Emirates 35 5.5 

Feb 2012 Malaysia (extended) 180 28.6 

Feb 2012 Turkey 10 1.6 

Mar 2012 Mongolia (extended) 10 1.6 

Mar 2012 Australia 200 31.6 
(a) Calculated based on USD/CNY exchange rate at the time of signing 
(b) Since these agreements are usually for three years, unless they have been extended, they are now 
expired Sources: People's Bank of China; other official sources and media reports 
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Pilar keempat adalah penggunaan RMB dalam pertukaran swap mata uang 

antara PBOC dan bank central lainya. Untuk menghindari kelangkaan pada likuiditas 

yang kemungkinan akan terjadi ketika RMB sudah semakin tersebar dan juga 

dianggap beresiko berlebihan (kondisi yang berpotensi mengusir para investor) maka 

dari itu melalui Perjanjian Bilateral Swap (BSA) dapat memanfaatkan keadaan pasar 

offshore. BSAs ini dirancang untuk mendukung peningkatan perdagangan dan 

investasi dengan menggunakan RMB di luar RRT.BSAs digunakan oleh PBOC untuk 

mempromosikan penggunaan global RMB untuk perdagangan dan 

investasi.(Thomson Reuters, 2014) 

Pilar yang kelima adalah penggunaan RMB sebagai mata uang 

cadangan.Pihak berwenang dari RRT telah melembagakan program dan kebijakan 

preferensial untuk mendorong investasi sector resmi dan redenominasi untuk RMB. 

Menurut PBOC diantara kuota RMB 600 miliar disetujui untuk investasi investor 

asing di pasar obligasi antar Bank China sekitar setengah dialokasikan kepada bank 

sentral asing dan dana sovereign wealth (SWF). Lebih dari 30 bank sentral asing 

diyakini telah mulai berinvestasi di obligasi onshore China (dengan mungkin sekitar 

10 bahkan lebih) yang pada tahun 2014 terlibat dalam investasi obligasi RMB. 

Dengan adanya manfaat dari peningkatan investasi dari penggunaan RMB maka 

obligasi pemerintah RRT lebih tinggi dari USD, dengan sedikit menambah keyakinan 

dari penggunaan USD yang lebih beresiko.Dengan signaling strategies maka 

investasi bank sentral dalam bentuk RMB dapat membantu memperkuat keterlibatan 

suatu negara dengan RRT. Dengan pengaruh ekonomi global RRT yang tumbuh 
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maka RMB sebagai aset bank sentral akan sejajar dengan arus perdagangan Asia dan 

global. (Thomson Reuters, 2014) 

 IMF menerapkan dua kriteria bagi suatu mata uang yang akan dimasukkan ke 

dalam keranjang mata uang yang menentukan nilai SDR. Kriteria yang pertama 

adalah berapa besarnya nilai ekspor barang dan jasa yang menggunakan mata uang 

dalam perdagangan internasional. Dari hasil pengamatan IMF pada tahun 2010 (tahun 

terakhir setelah melakukan pengamatan lima tahunan) RRT dinilai dapat memenuhi 

kriteria ini karena dalam kurun waktu 2005-2009 nilai ekspor terbesar ketiga didunia. 

Pada tahun 2010-2014 juga RRT masih menempati posisi ketiga dibawah Eropa dan 

Amerika Serikat (Indonesia Deposit Insurance Corporation, 2015).Kriteria yang 

kedua untuk menjadi anggota mata uang SDR adalah dapat digunakan secara bebas 

(freely usable). Dengan kata lain mata uang tersebut dapat digunakan secara bebas 

dan luas sebagai alat pembayaran dalam transaksi internasional. Dan diperdagangkan 

secara luas dalam pasar valas utama. Kebijakan devaluasi mata uang yuan pada tahun 

2015 mempunyai tujuan agar mata uang yuang dapat lebih ditentukan oleh pasar 

(market determined). Ini merupakan salah satu langkah yang dinilai penting untuk 

mendorong agenda internasionalisasi yuan sehinggan dapat digunakan dengan lebih 

mudah dan bebas dalam di pasar global.(Indonesia Deposit Insurance Corporation, 

2015) 

Internasionalisasi mata uang RRT yaitu yuan dilakukan dengan tidak secara 

keseluruhan dan bebas seperti yang dilakukan pada system neoliberalisme. 

Internasionalisasi ini dilakukan dengan cara bertahap dan sesuai dengan kepentingan 
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RRT yaitu untuk menopang pertumbuhan ekonominya. Maka dari itu RRT tidak 

sepenuhnya membuka pasar finansial yang benar-benar bebas namun masih 

menggunakan system kurs yang terkontrol untuk tetap memberikan ruang pada 

pemerintah dalam mengontrol nilai kurs yuan terhadap mata uang asing. Dengan cara 

inilah RRT dapat mengontrol internasionalisasi mata uangnya dan menjamin 

stabilitas nilai kurs dengan begitu dapat menarik para investor serta negara lain 

menggunakan mata uang yuan sebagai mata uang internasional. (Jayakarya, 2014). 

C. RRT menginisiasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 

RRT mengusulkan Asia Infrastruktur Investment Bank (AIIB) merupakan 

bank multilateral baru (MDB) yang didirikan pada bulan Oktober 2013 yang 

bertepatan pada KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Bali, Indonesia. Menurut 

namanya, tujuan bank adalah menyediakan kebutuhan infrastruktur di seluruh Asia, 

dan juga wilayah sekitar. Pada Januari 2017, AIIB telah menyepakati Sembilan 

proyek, untuk diinvestasikan dengan total jumlah $ 1,7 miliar (Weiss, 2017). Pada 

akhir tahun 2015 AIIB telah resmi didirikan dengan anggota pendiri sejumlah 57 

anggota. Anggota dari AIIB dibagi menjadi dua bagian anggota yaitu anggota 

regional dan non-regional. Anggota regional memegang 75% dari total suara di bank. 

14 dari anggota negara-negara yang tergabung dalam G-20 adalah anggota dari AIIB. 

Namun, Amerika Serikat tidak bergabung dalam AIIB ini (Weiss, 2017) 

Dalam ekonomi internasional modern saat ini, peran lemabaga moneter sangat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara di dalam dunia kedua dan dunia 
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ketiga. Lembaga ekonomi dan moneter Internasional dijadikan sebagai kendaraan 

untuk suatu negara yang mempunyai kepentingan nasional dapat terwujud dengan 

menggunakan berbagai macam system yang telah ditetapkan dan menguntungkan 

negara tersebut. Mengacu pada International Monetary Fund yang merupakan 

lembaga ekonomi moneter pemberi bantuan bagi negara negara berkembang dengan 

menyepakati sistem yang telah diterapkan.   

AIIB merupakan sebuah strategi untuk membiayai regional untuk inisiatif 

“One Belt, One Road (OBOR)” dari Presiden RRT Xi JinPing. AIIB merupakan dasar 

untuk strategi kebijakan ekonomi RRT  dan Asia Tengah dan Asia Selatan, Timur 

Tengah, Eropa (Jalur Sabuk Ekonomi Sutra) dan sepanjang jalur maritim, dari Asia 

ke Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Presiden Xi Jinping berinisiasi untuk 

membentuk lembaga perdagangan dan keuangan, serta untuk mengintegrasikan RRT 

dalam institusi keuangan internasional (Weiss, 2017) 

Tujuan dari didirikanya AIIB adalah sebagai berikut : (i) mendorong 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, menciptakan kekayaan dan memperbaiki 

konektivitas infrastruktur di Asia dengan berinvestasi di sektor infrastruktur dan 

sektor produktif lainnya; Dan (ii) mempromosikan kerja sama dan kemitraan regional 

dalam menangani tantangan pembangunan dengan bekerja sama erat dengan lembaga 

pembangunan multilateral dan bilateral lainnya. (Asian Infrastructure Investment 

Bank) 
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Motivasi RRT dalam mendirikan AIIB salah satunya adalah bahwa RRT 

merasa tidak dapat menyelesaikan apapun di Bank Dunia maupun IMF sehingga 

mereka mendirikan Bank Dunia sendiri sehingga dapat mengendalikan dirinya 

sendiri. (Jamil, 2014) 

Alasan RRT mendirikan AIIB, karena memang kondisinya dibutuhkan, 

keadaan di negara-negara Asia yang buruk perlu dikembangkan infrastrukturnya dan 

disisi lain RRT mempunyai banyak uang untuk diinvestasikan. AIIB merupakan 

organisasi multilateral Asia baru yang meminjamkan dana untuk kebutuhan 

pengembangan infrastruktur di negara-negara Asia dan sekitarnya. AIIB menegaskan 

dan mengembangkan peran RRT sebagai ‘penyumbang baru’. Selama decade terakhir, 

khususnya sejak krisis ekonomi RRT telah berkembang pesat muncul sebagai 

investor yang signifikan di beberapa belahan dunia. Beberapa bantuan dari RRT 

disalurkan dengan secara bilateral. Dan, RRT akan terus mengembangkan untuk 

menjadi donor dalam lingkup yang lebih besar yaitu multilateral. AIIB muncul untuk 

menjadi kendaraan RRT lain untuk menyalurkan uang RRT. Menurut RRT, bantuan 

harus selalu ada semacam ‘saling menguntungkan’ ini bisa dalam bentuk kontrak 

dengan perusahaan (milik negara) RRT. (Renard, 2015) 
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DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG AKAN BERGABUNG MENJADI 

ANGGOTA AIIB  (SEJAK 31 MARET 2015) 

 

ASIA-PASIFIK 

Australia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, the Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

New Zealand, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, 

Tajikistan, Thailand, Uzbekistan,Vietnam. 

TIMUR TENGAH DAN AFRIKA SELATAN 

Egypt, Iran, Israel, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab 

Emirates. 

EROPA 

Austria, Azerbaijan, Denmark, Finland, France, Georgia, Germany, Hungary, Iceland, 

Italy, Luxemburg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, 

Sweden, Switzerland, United Kingdom. 

AMERICA 

Brazil.   (Renard, 2015) 

 

 

 


