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BAB IV 

IMPLIKASI DARI INTERNASIONALISASI MATA UANG YUAN 

 

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai teoritik atas pokok 

permasalahan yang diajukan penulis skripsi yang berjudul Kebijakan RRT dalam 

Penerapan Mata Uang Yuan pada Transaksi Internasional. Bab ini merupakan ruang 

untuk penjelasan mengenai dampak atau implikasi dari pengaruh internasionalisasi 

mata uang RRT yaitu yuan. Teori mengenai kekuatan struktural  yang disampaikan 

oleh Susan Strange adalah teori yang menjadi dasar untuk menganalisis tindakan 

RRT untuk menerapkan mata uang yuan pada transaksi internasional. Dalam teori 

kekuatan struktural ini penulis menonjolkan pada satu struktur yaitu struktur finansial 

dari keempat struktur yang lainya, struktur keamanan, struktur produksi dan struktur 

pengetahuan. 

A. Mata Uang Yuan Resmi Bergabung dengan SDR 

Pada Maret tahun 2009 Gubernur PBOC telah menerbitkan makalah yang 

berisi “Reform The International Monetary System” yang diterangkan pada situs 

web PBOC (Zhou, 2009). Makalah tersebut menerangkan mengenai kasus SDR 

dengan lebih banyak peran penting dalam keuangan global dan supaya SDR 

perlu dijaga keseimbanganya, di era perubahan zaman seperti saat ini dengan 

memasukkan mata tuang yang berasal dari pasar utama yang ekonominya sedang 

berkembang. Usulan ini dipandang sebagai sebuah sinyal bahwa RRT sedang 

mempunyai kepentingan nasional untuk global mengenai RMB dimana RMB ini 
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diakui penyertaanya dalam SDR (Pasard, 2016). Telah sangat jelas bahwa upaya 

pemerintah RRT untuk menerapkan mata uang yuan ke tingkat global semakin 

menggebu-gebu dimulai tahun 2009.  

Pada tanggal 13 November 2015, Ibu Christine Lagarde selaku direktur 

pelaksana IMF yang mengeluarkan pernyataan sebagai berikut : 

Staf IMF pada saat itu mengeluarkan makalah kepada Dewan Eksekutif 

dari kuinimen review tahunan yang berasal dari focus utama, berdasarkan 

tinjauan yang berisi tentang “apakah renminbi RRT, yang terus memenuhi 

kriteria ekspor dalam memenuhi kriteria lain yang ada, bahwa mata uang yuan 

tersebut “bebas digunakan” yang didefinisikan “banyak digunakan” untuk 

transaksi internasional dan diperdagangkan secara luas dalam valuta asing.  Staf 

IMF menilai bahwa RMB telah memenuhi persyaratan untuk menjadi mata uang 

yang “bebas digunakan” dan oleh karena itu staf mengusulkan kepada Dewan 

Eksekutif untuk memutuskan bahwa RMB untuk bebas digunakan secara bebas 

dan dimasukkan ke dalam SDR. Sebagai mata uang kelima bersama dengan 

poundsterling Inggris, euro Eropa, yen Jepang, dan dollar AS. Staf menemukan 

fakta bahwa pihak berwenang RRT telah menangani semua syarat 

operasionalnya. Keputusan yang ditentukan mengenai mata uang RMB masuk ke 

dalam SDR terletak pada Dewan Eksekutif IMF (IMF, 2015). 

Pada tanggal 30 November 2015, Dewan Eksekutif IMF mengumumkan 

keputusanya untuk menggabungkan mata uang RMB ke dalam SDR yang 
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berlaku mulai 1 Oktober 2016. IMF mengubah formula yang digunakan untuk 

menghitung saham mata uang di SDR (sahamnya harus berjumlah 100). Rumus 

tersebut memberikan bobot indicator yang sama pada penhitungan ekspor dan 

indicator keuangan. Mencerminkan suatu kepentingan suatu negara dalam 

perdagangan global dan kepentingan mata uang global dan pasar keuangan 

masing-masing. Indicator keuangan adalah variable komposit yang memberikan 

nilai 50% berat untuk bagian cadangan dalam mata uang tersebut, dengan bobot 

mata uang tersebut, 25% perputaran asing yang dicatat oleh mata uang tersebut 

dan bobot 25% dari jumlah tersebut kewajiban perbankan internasional dan efek 

hutang internasional dalam hutang tersebut. Dengan formula baru, bobot mata 

uang SDR adalah sebagai berikut 41,7% untuk dollar Amerika; 30,9% untuk 

euro; 10,9% untuk renminbi, 8,3% untuk yen, dan 8,1% untuk poundsterling, dan 

bobot ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2016. Posisi dollar Amerika Serikat 

tetap samas seperti format sebelumnya sedangkan 3 mata uang lainya turun 

secara signifikan disbanding format sebelumya. Keputusan IMF merupakan 

validasi yang penting untuk upaya RRT dalam setahun terakhir untuk meliberasi 

pasar keuangan, membuka rekening modal, dan memungkinkan nilai RMB pada 

tingkat yang lebih besar akibat kekuatan oleh pasar (Pasard, 2016).  

IMF berpendapat bahwa keputusan yang diambil ini akan baik untuk 

RRT dan system moneter internasional menyatakan dengan  memasuki konteks 

yang lebih luas dimasukkanya RMB ke dalam SDR dapat dilihat sebagai sebuah 

tonggak penting dalam proses integrasi keuangan global RRT. Mengakui dan 
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memperkuat kemajuan reformasi RRT yang terus berlanjut sebagai integrasi ini 

terus berlanjut dan semakin dalam, dan sejajar dengan ekonomi pasar negara 

berkembang lainya. Dapat menghasilkan system moneter dan keuangan 

internasional yang lebih kuat yang akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas 

ekonomi global. Masuknya RMB juga akan meningkatkan daya tarik SDR 

sebagai asset cadangan internasional diversifikasi dan membuat komposisinya 

lebih representative dari mayor dunia (Zhou, 2009).  

Jadi, dengan berhasilnya mata uang yuan masuk ke dalam SDR 

kepentingan nasional dari RRT telah tercapai. RRT menggunakan tujuan ini 

sebagai kekuatanya sebagai modal dalam pembangunan dan untuk dapat 

menguasai ekonomi politik global.  

B. Penggunaan dari Mata Uang Yuan dan Non-USD yang Meningkat 

Sejak diupayakan pada awal 2009, internasionalisasi mata uang yuan 

telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebagai negara dengan ekonomi 

terbesar kedua di dunia, negara dengan perdagangan terbesar, dan pemegang 

obligasi pemerintah Amerika Serikat terbesar, RRT membutuhkan status 

internasionalisasi untuk mata uangnya supaya dapat sesuai dengan ekonomi 

global yang telah mampu dicapainya (Yu, 2012) 
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Tabel  5. Perbandingan Pengukuran Internasionalisasi Renminbi 

 
Year  Renminbi  US dollar  Euro  Yen  

2006  2%  100%  40%  28.2%  

2009  0.02%  52.79%  26.92%  3.6%  

2010  0.23%  53.33%  25.58%  4.34%  

2011  0.45%  54.18%  24.86%  4.56%  

2012  0.87%  52.34%  23.72%  4.78%  
Sources: For 2006, People’s Bank of China Study Group (2006); for 2009–2011, Chen and Hu (2013); for 2012, Renmin 

University of China Institute of International Currency (2012). (Zhang & Tao, 2014) 

 

Proses internasionalisasi RMB dimulai pada decade terakhir dan telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir PBOC (2006) menetapkan 

indeks untuk mengidentifikasi tingkat internasionalisasi mata uang tertentu. 

Berdasarkan indeks, dollar AS ditetapkan pada 100, euro pada 40, yen Jepang 

28,2, dan RMB hanya 2. (Zhang & Tao, 2014) 

Gambar 7.Kisaran Nilai Mata Uang Utama (USD, EUR, GBP) dan CNY yang Muncul, 2014. 

 

Source : Nilai SWIFT Watch, MT 103 (SWIFT, 2015) 
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Dapat kita lihat dalam tabel diatas bahwa penggunaan mata uang yuan 

semakin meningkat, sehingga semakin menunjukkan diterimanya mata uang 

yuan sebagai alat transaksi internasional oleh masyarakat manca negara. Dengan 

begitu hal ini adalah merupakan pencapaian yang ditargetkan sebagai potensi 

yang akan dijadikan sebagai kekuatan structural melalui penerapan mata uang 

yuan pada transaksi internasional. 

Gambar 8.Pada Tahun 2023, 10 Negara Perdagangan Paling Atas Akan Dikuasai Negara Asia. 

 

Source: BCG - Cross-Border Payments presentation by Sukand 

Ramachandran, Sibos Boston 2014, SWIFT Auditorium session 

Grafik diatas merupakan sebuah prediksi yang diperkirakan dari sumber 

SWIFT mengenai perdagangan yang nantinya akan dikuasai oleh negara-negara 

Asia, apalagi jika nanti internasionalisasi mata uang yuan RRT akan semakin 
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meningkat penggunaanya oleh negara-negara di seluruh dunia, bukan tidak 

mungkin jika suatu saat ini RRT akan dapat benar-benar menguasai ekonomi 

politik global. 

Kinerja mata uang mencerminkan kekuatan suatu negara. Hal ini tentu 

sangat potensial untuk kekuatan ekonomi utama. Yuan telah mengamankan 

posisinya saat ini dalam tatanan moneter internasional berkat dorongan reformasi 

China yang hampir 40 tahun, namun pencapaian lebih lanjut hanya dapat 

disemen dengan memperdalam reformasi. Oleh karena itu, penyertaan SDR 

menandai titik awal, dan bukan akhir, untuk perjalanan menantang yuan untuk 

menjadi mata uang internasional (Shuli, 2016).  

C. RRT Bertindak Sebagai Kreditur 
 

Pada tahun 1997, China Daily melaporkan bahwa sejak 1995 Exim Bank 

telah menyediakan 1 miliar Renminbi (US $ 138 juta) dengan pinjaman lunak 

untuk mendanai 15 proyek di 10 negara yaitu Sudan, Kenya, Guinea 

Khatulistiwa, Botswana, Pantai Gading dan Gabon diidentifikasi sebagai enam 

dari sepuluh penerima (China's Daily, 18 May 1998).  Pada tahun 1998 China 

Daily melaporkan bahwa "hampir 30 proyek" telah terjadi. Didanai oleh 

pinjaman lunak, dengan anggota sebagai berikut Kamerun, Guyana dan Papua 

New Guinea telah menjadi penerima dana pinjaman tersebut. People's Daily pada 

tahun 2001 melaporkan bahwa ada 72 proyek pinjaman lunak di 36 negara 
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bagian (People's Daily, 26 February 2001) Pada akhir tahun 2002, Cina 

mengklaim 90 Proyek di 40 negara bagian (People's Daily, 28 December 2002) 

Aktivitas pinjaman dari tahun 2002-2006 dapat diidentifikasi sebagian melalui 

Kementerian Keuangan pada bagian daftar tahunan untuk perjanjian-perjanjian 

bilateral. Banyak dari perjanjian ini disebut 'perjanjian kerjasama ekonomi' atau 

'perjanjian pinjaman pembangunan', yang mungkin. Atau tidak berisi persyaratan 

untuk pinjaman lunak. Ada 21 perjanjian bilateral itu. Secara eksplisit disebut 

'perjanjian kerangka pinjaman konsesional'. Peringatannya adalah bahwa 

sementara sebuah kesepakatan kerangka kerja memungkinkan meminjam di 

bawah skema konsesi, tidak semua negara yang memiliki kesempatan untuk 

menandatangani kesepakatan kerangka kerja untuk mendapat pinjaman lunak. 

Menggabungkan data ini dengan informasi sumber pemerintah China 

yang merinci kapan perjanjian pinjaman China Exim Bank telah ditandatangani, 

kami dapat mengidentifikasi setidaknya 48 negara bagian yang memiliki 

kesepakatan kerangka kerja atau telah menerima pinjaman lunak. Daftar ini tidak 

lengkap, namun dapat memberi kita gambaran bagus tentang jangkauan 

peminjam secara geografis.(Hubbard, September 2007) 
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Tabel  6.China Exim Bank Concessional Lending agreements 

Borrower 
Loan Amount 

(RMB) 
Loan Amount 
(Million USD) 

Year Sector 

EquatorialGuinea 48,000,000.00 5.75 1995 Forestry 
Morocco 150,000,000.00 18.12 1998 Health 

Laos 290,000,000.00 35.04 1999 Cement 
Congo-

Brazzaville 
200,000,000.00 24.16 2000 Cement 

Congo-Kinshasa 80,000,000.00 9.66 2000 Telecommunications 
Jamaica 100,000,000.00 12.08 2000 Water 

Mali 150,000,000.00 18.12 2000 Cement 
Mauritius 150,000,000.00 18.12 2000 Sewage 

Uzbekistan 100,000,000.00 12.08 2001 Agricultural 
Zimbabwe 61,660,000.00 7.45 2001 Infrastructure 
Mauritius 100,000,000.00 12.07 2002 Housing 
Morocco 50,000,000.00 6.03 2002 Dam 
Pakistan 481,400,000.00 58.09 2002 Port 
Djibouti 99,444,000.00 12.00 2003 Telecommunications 
Vietnam 336,150,000.00 40.56 2003 Mining 
Vietnam 709,720,000.00 85.64 2003 Electricity 

Botswana 200,000,000.00 24.13 2004 Housing 
Tunisia 140,000,000.00 16.89 2004 Telecommunications 

Botswana 150,000,000.00 18.29 2005 Road 
Egypt 130,020,220.00 15.85 2005 Textiles 

Vietnam 550,000,000.00 67.05 2005 Railway 
Vietnam 530,000,000.00 64.61 2005 Railway 
Eritrea 166,000,000.00 20.80 2006 Telecommunications 
Kenya 161,000,000.00 20.17 2006 Electricity 
Kenya 239,000,000.00 29.94 2006 Telecommunications 
Tunisia 50,000,000.00 6.26 2006 Telecommunications 

Zimbabwe 200,000,000.00 25.06 2006 Agricultural 
Eritrea 350,000,000.00 45.28 2007 Cement 

Mean loan size 213,299,793.57   27.59 
(Exchange rate is average for loan year , for 2007 1 USD = 7.72999RMB) 

Source : (Hubbard, September 2007) 

 

Dengan posisi RRT yang semakin meningkat ekonominya dan melaju 

perkembanganya dengan pesat, RRT sudah dapat menjadi negara kreditur untuk 

meminjamkan dananya kepada perusahaan asing maupun pemerintah negara lain, 

hal ini pun dapat dipertimbangkan dampaknya, karena ketika suatu negara atau 
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perusahaan akan menandatangani persetujuan kerjasama ekonomi akan ada 

beberapa syarat yang diajukan, ketika syarat tersebut dapat dilakukan maka 

barulah terjadi  kesepakatan perjanjian kerjasama antar kedua negara. Dalam hal 

ini RRT semakin dapat menguatkan posisinya dalam lingkup ekonomi politik 

global. Ditambah jika dengan bentuk peminjaman yang dipinjamkan dalam 

bentuk yuan, tentu persebaran penggunaan mata uang yuan akan meningkat dan 

selaras dengan tujuan internasionalisasi mata uang yuan tersebut. 

Terdapat satu studi kasus antara RRT dan salah satu negara mitra 

kerjasama ekonominya yaitu Zimbabwe.  

Gambar 9. Pertemuan China dan Zimbabwe 

 

Photograph: Huang Jingwen/Xinhua Press/Corbis 

Yuan akan menjadi tender legal setelah presiden China Xi Jinping mengunjungi Zimbabwe 

pada awal Desember untuk melakukan pembicaraan dengan presiden Robert Mugabe 

Source : (The Guardian, 2015) 
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Dalam pertemuan awal Desember tersebut Zimbabwe mengumumkan 

bahwa akan menggunakan mata uang yuan sebagai tender legal setelah resminya 

pelunasan hutang oleh RRT dilakukan.  

“They [China] said they are cancelling our debts that are maturing this year 
(2015) and we are in the process of finalising the debt instruments and 
calculating the debts,” minister Patrick Chinamasa said in a statement.” 
(The Guardian, 2015) 

 
Menteri Keuangan mengatakan bahwa RRT akan melakukan pelunasan 

hutang, dan saat itu (2015) sedang melakukan penghitungan jumlah hutang yang 

telah dipinjam. Zimbabwe mengakui RRT adalah negara sebagai teman lama dan 

sahabat sejati. Bahkan negara RRT adalah investor terbesar di Zimbabwe. (The 

Guardian, 2015) 

Zimbabwe telah mengumumkan untuk menggunakan yuan sebagai mata 

uang yang sah di negara tersebut. Penggunaan yuan tersebut direncanakan mulai 

berlaku di negara itu pada awal tahun depan (awal tahun 2016). Pelegalan yuan 

sebagai alat transaksi sah di Zimbabwe menyusul penghapusan utang senilai US$ 

40 juta (sekitar Rp 554 miliar) oleh RRT. 

"Mereka (Cina) mengatakan menghapus utang kami yang jatuh tempo 
tahun ini, sehingga yuan akan resmi menjadi alat transaksi perdagangan 
antara Cina dan Zimbabwe, serta alat pembayaran resmi di Zimbabwe," 
kata Menteri Keuangan Zimbabwe, Patrick Chinamasa.(Guardian & Dema, 
2015) 

 
Chinamasa juga mengumumkan Zimbabwe resmi akan membuat yuan 

Cina menjadi mata uang yang sah karena berusaha meningkatkan perdagangan 
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dengan Beijing. Negara Afrika bagian selatan tersebut meninggalkan mata 

uangnya sendiri pada 2009 setelah terjadi hiperinflasi sehingga mata uangnya 

tidak bisa digunakan lagi. Kemudian mereka mulai menggunakan mata uang 

asing, termasuk dolar AS dan rand Afrika Selatan.(Guardian & Dema, 2015) 

Peristiwa tersebut menunjukkan dengan kekuatan ekonomi RRT yang 

besar dapat meminjamkan dana kepada negara-negara yang lebih membutuhkan 

dana sehingga ketika hutang belum dapat dibayarkan RRT selaku negara 

peminjam dapat mempengaruhi, menekan, mengontrol maupun hal semacam itu. 

Ini merupakan kekuatan yang diperoleh ketika suatu negara mampu menciptakan 

struktur finansial untuk dapat lebih menguasai ekonomi politik global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


