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ABSTRACT 

 
This thesis discusses about the effectiveness of China's economic diplomacy to 
improve economic hegemony in ASEAN through two agreements that have been 
agreed upon in the ASEAN-China Free Trade Area, that’s on aspects of market 
expansion and investment either before the acceleration of ACFTA program or Early 
Harvest Program (2004-2009) and the enactment of ACFTA in 2010 until 2015. 
Qualitative approaches that facilitate quantitative become the most appropriate 
method for analyzing this thesis. The use of Hegemony Theory and the concept of 
economic diplomacy are the main idea in this thesis. The results showed that the 
increase of China's economic hegemony in ASEAN was already seen from the 
emergence of the ACFTA until 2015 with the birth of a new agreement named 
ASEAN + 6 or better known as RCEP (Regional Compherensive Economic 
Partnership) with members from China, Japan, South Korea, India, New Zealand 
and 10 ASEAN member countries in 2012 by prioritizing ASEAN's importance to 
achieve a modern partnership, comprehensive, high quality, mutually beneficial 
cooperation. 

 

Keywords: Trade Liberalization, Investment, Economic Aid, China's Economic 
Hegemony, RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). 

 

ABSTRAK 

Skripsi ini membahas tentang efektivitas diplomasi ekonomi China untuk 
meningkatkan hegemoni ekonomi di ASEAN melalui kesepakatan yang telah 
disetujui dalam ASEAN-China Free Trade Area yaitu pada aspek perluasan pasar 
dan investasi baik itu sebelum program percepatan ACFTA atau Early Harvest 
Program (2004-2009) dan mulai diberlakukannya ACFTA tahun 2010 hingga tahun 
2015. Pendekatan kualitatif yang menfasilitasi kuantitatif menjadi metode yang 
paling tepat untuk menganalisa skripsi ini.  Penggunaan Teori Hegemoni  dan 
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konsep diplomasi ekonomi menjadi kerangka berfikir pada penelitian ini. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa peningkatan hegemoni ekonomi China di ASEAN 
memang sudah terlihat dari kemunculan ACFTA hingga 2015 dengan lahirnya 
kesepakatan baru yaitu ASEAN+6 atau yang lebih dikenal dengan RCEP (Regional 
Compherensive Economic Partnership) dengan beranggotakan China, Jepang, Korea 
Selatan, India, Selandia Baru dan 10 negara anggota ASEAN pada 2012 dengan 
mengedepankan kepentingan ASEAN untuk mencapai kemitraan modern, 
komprehensif, bermutu tinggi, kerjasama yang saling menguntungkan. 

 

Kata Kunci :  Liberalisasi perdagangan, Investasi, Bantuan Ekonomi, 
Hegemoni Ekonomi China, RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Patnership).  

 

 



PENDAHULUAN 

China saat ini telah menjadi salah 

satu hegemoni ekonomi terkuat didunia, 

Hal ini ditandai dengan pertumbuhan 

ekonomi yang sangat pesat dan stabil.  

Salah satu dibalik pencapaian tersebut 

tidak terlepas dari peran pemerintah 

dalam pengambilan kebijakan sangat 

berperan penting dalam perkembangan 

ekonomi di China. Populasi penduduk 

China yang hampir menyebar di seluruh 

dunia juga merupakan salah satu faktor 

mereka dalam menguasai beberapa pasar 

di negara-negara lain di belaha dunia 

terutama di Asia. Sejak awal abad 21 

sampai saat ini terlihat dengan jelas 

adanya efek yang positif dan nyata dari 

diplomasi ekonomi yang dilakukan China 

di negara-negara Asia Tenggara. China 

tidak setengah-setengah dalam 

pencapaian kepentingan nasionalnya dan 

menggunakan segala cara untuk 

menciptakan kesejahteraan bagi 1,3 

milyar penduduknya. 

Kerjasama ASEAN dengan China 

dibidang ekonomi cenderung mengalami 

peningkatan. Jumlah volume 

perdagangan ASEAN dengan China 

meningkat sebesar tiga kali lipat sejak 

tahun 2003 dari US$ 59,6 milyar di tahun 

2006 menjadi US$ 171,1 milyar di tahun 

2007.1 Selama kurun waktu tersebut, 

setiap tahun diperoleh pertumbuhan 

volume perdagangan sebesar rata-rata 

30%. Kumulasi Foreign Direct 

Investment (FDI) dari China ke ASEAN 

dari tahun 2003 hingga tahun 2007 

mencapai US$ 3,6 milyar.2 ASEAN dan 

China telah menyelesaikan negosiasi 

Agreement on Trade in Goods and 

Services dan mulai diimplementasikan 

sejak Juli 2007.3 Perundingan untuk 

Investment Agreement telah diselesaikan 

pada ASEAN-China Trade Negotiation 

Committee Inter-Sesional Meeting yang 

diselenggarakan pada 9 November 2008.4 

Dalam pemaparan diatas terkait 

dengan berbagai macam strategi 

diplomasi ekonomi yang dijalankan 

China dapat dilihat tujuan akhir dari soft 

power tersebut adalah secara eksplisit 

dapat mengurangi pengaruh Amerika 

Serikat di Asia Tenggara hingga mereka 

beralih ke China. Dalam penelitian ini, 

peneliti melihat dibalik bantuan dan 

kerjasama yang telah dilakukan oleh 

China dengan negara kawasan tersebut, 

                                                             
1 ‘China Premier says China will keep 

playing its role on Korean issue’, Reuters,  
<http://www.reuters.com/places/china>,  diakses 
pada  23 Februari 2018. 

2 Ibid.,  
3 ‘Distination China’, Nytimes, 

<http://www.nytimes.com/topic/destination/china
> diakses pada 24 Februari 2018. 

4 ASEAN-China, Tabloiddiplomasi.org, 
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-
isuue/158-agustus-2011/1176-asean-china.html>,  
diakses 23 Februari 2018. 

http://www.reuters.com/places/china
http://www.nytimes.com/topic/destination/china
http://www.nytimes.com/topic/destination/china
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/158-agustus-2011/1176-asean-china.html
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/158-agustus-2011/1176-asean-china.html


ada beberapa kepentingan yang turut 

menyertainya, antara lain:5 

China ingin negara-negara ASEAN 

bergantung padanya. 

a. China ingin menguasai SDA 

negara-negara ASEAN untuk 

meningkatkan kekuatan 

ekonominya, seperti Indonesia, 

terlihat dari bantuan yang dipakai 

adalah untuk prasarana SDA 

b. China ingin negara-negara 

ASEAN bergantung padanya 

c. China ingin mengurangi pengaruh 

Amerika Serikat  di kawasan 

ASEAN, dengan menguatkan 

pengaruhnya di kawasan ASEAN. 

Seperti yang telah dibahas 

sebelumnya terkait dengan 

pengimplementasian soft diplomacy yang 

dilakukan China di ASEAN yang salah 

satu kepentingan lainnya adalah 

mengurangi bahkan menggeser hegemoni 

Amerika Serikat di ASEAN terutama 

dalam bidang ekonomi. memberikan 

peluang untuk memperluas kerjasama 

ekonomi China dalam scope regional 

dengan ASEAN, ini terbukti dengan di 

ratifikasinya hubungan kerjasama 

ASEAN-China yakni ASEAN-China Free 

Trade Area (ACFTA) yang merupakan 

kesepakatan antara negara-negara 
                                                             

5 Op. Cit., Imron, p.9. 

ASEAN dengan China untuk 

mewujudkan kawasan perdagangan bebas 

dengan menghilangkaan atau mengurangi 

hambatan-hambatan perdagangan bebas 

baik tarif maupun non tarif,  peningkatan 

akses pasar jasa, pengaturan dan ketetuan 

investasi, sekaligus peningkatan aspek 

kerjasama ekonomi untuk mendorong 

hubungan perekonomian para pihak 

ACFTA dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat ASEAN dan 

China.  

Fase awal dari kesepakatan yang 

dikenal dengan Program Panel Awal 

EHP (Early Harvest Program) ACFTA 

ini berlaku pada 1 Januari 2004 dan pada 

1 Januari 2010 di berlakukan kepada 6 

Negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini 

merupakan langkah awal perdagangan 

untuk saling meningkatkan pasar 

ekonomi global dan saling meningkatkan 

GDP ASEAN dan China untuk masa 

mendatang.6 

Disini penulis melihat ACFTA 

sebuah kerjasama regional sebagai 

indikator peningkatan ekonomi China 

pada dekade terakhir. Kecenderungan ini 

sendiri sebagai membuat China menjadi 

sosok hegemoni ekonomi baru global 

                                                             
6 N.S. Sumaryandi, Global Trade 

Liberalization: Its Impact on the Export 
Competitivness of China and ASEAN 5 in the 
United States Market, Yogyakarta: Gajah Mada 
International Journal of Business III 2001, p. 2. 



khususnya Asia Tenggara. Inilah yang 

mendasari penulis untuk menarik sebuah 

pertanyaan  penelitian terkait dengan “ 

Bagaimana efektivitas diplomasi 

ekonomi China untuk eningkatkan 

hegemoni ekonomi di ASEAN melalui 

ACFTA (ASEAN-China Free Trade 

Area) sebagai peningakatan hegemoni 

ekonomi China di ASEAN. 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Teori Hegemoi Antonio Gramsci  

Antonio Gramsci adalah seorang 

pemikir serta pendiri Partai Komunis 

Italia. Menurut Gramsci supremasi kelas 

atau kelompok mewujud dalam dua cara: 

dominasi dan kepemimpinan intelektual. 

Hegemoni menunjuk kepada kuatnya 

pengaruh kepemimpinan dalam bentuk 

moral maupun intelektual, yang 

membentuk sikap kelas yang dipimpin. 

Konsensus yang terjadi antara dua kelas 

ini   diciptakan   melalui   pemaksaan   

maupun  pengaruh  terselubung melalui 

pengetahuan yang disebarkan melalui 

perangkat-perangkat kekuasaan. 

Berikut adalah tiga tingkatan 

hegemoni yang dikemukakan Gramsci, 

yaitu hegemoni total (integral), hegemoni 

yang merosot (decadent) dan hegemoni 

yang minimum. Sebagai berikut : 

1) Hegemoni integral. Hegemoni 

integral ini ditandai dengan afiliasi massa 

yang mendekati totalitas. Masyarakat 

menunjukkan tingkat kesatuan moral dan 

intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam 

hubungan organis antara pemerintah dan 

yang diperintah. Hubungan tersebut tidak 

diliputi dengan kontradiksi dan 

antagonisme baik secara sosial maupun 

etis, contohnya Perancis sesudah revolusi 

(1879).  

  

3) Hegemoni yang merosot (decadent 

hegemony), contohnya dalam masyarakat 

kapitalis moderen, dimana terdapat 

dominasi ekonomi borjuis menghadapi 

tantangan yang begitu berat. Ia 

menunjukkan adanya potensi disintegrasi 

di sana. Dengan sifat potensial ini 

dimaksudkan bahwa disintegrasi itu 

tampak dalam konflik yang tersembunyi 

“di bawah permukaan kenyataan sosial”. 

Artinya sekalipun sistem yang ada telah 

mencapai kebutuhan dan sasarannya, 

namun “mentalitas” massa tidak 

sungguh-sungguh selaras dengan 

pemikiran yang dominan dari subjek 

hegemoni. Karena itu, integrasi budaya 

maupun politik mudah runtuh. Situasi 

demikianlah yang disebut decadent 

hegemony. 

3. Hegemoni minimum (minimal 

hegemony). Bentuk ketiga ini merupakan 

bentuk hegemoni yang paling rendah 

dibanding dua bentuk di atas. Hegemoni 



bersandar pada kesatuan ideologis antara 

elit ekonomis, politis, dan intelektual 

yang berlangsung bersamaan dengan 

keengganan terhadap setiap campur  

tangan  massa  dalam  hidup  bernegara.  

Dengan  demikian  kelompok- kelompok 

hegemonis tidak ingin menyesuaikan 

kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka 

dengan kelas lain dalam masyarakat. 

Mereka malah mempertahankan 

peraturan melalui transformasi penyatuan 

para pemimpin budaya, politik, sosial, 

maupun ekonomi yang secara potensial 

bertentangan dengan ”negara baru” yang 

dicita-citakan oleh kelompok hegemonis 

itu.7 

Dalam teori Hegemoni dari Antonio 

Gramsci juga merujuk kepada kekuasaan 

yang tidak hanya mengedepankan koersi 

atau kekerasan dan paksaan melainkan 

melalui moral dan intelektual disini 

hegemoni yang dimunculkan oleh China 

adalah melakukan hegemoni dengan 

kebijakan liberalisasi perdagangan 

dengan kejersama regional maupun 

bilateral dalam kasus ini China dari tahun 

2004 telah melakukan kerjasama ASEAN-

China Free Trade Area, Selanjutnya 

ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan dan 

China) dan sejak tahun 2010 telah 

                                                             
7 H. Hendarto, Mengenali Konsep 

Hegemoni Gramsci dalam Diskursus 
Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia. 
Tim Redaksi Driyarkata,  Jakarta,  1993, pp. 82-
84. 

merumuskan kerjama regional Asia 

Pasifik yaitu  ASEAN+6 menjadi sebutan 

RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Patnership). 

B. Konsep Diplomasi Ekonomi 

Konsep diplomasi ekonomi, menurut 

diplomat ekonomi dan komersial dari 

Slovakia yaitu Pavol Baranay, 

merupakan aktivitas resmi diplomatik 

yang fokus pada tujuan kepentingan 

ekonomi suatu negara dalam level 

internasional. Hal ini mencangkup upaya 

ekspor, menarik investasi asing dan 

partisipasi kerja dalam berbagai 

organisasi Internasional.8 

Definisi lain juga disampaikan oleh 

Rana yang menyatakan bahwa diplomasi 

ekonomi merupakan suatu proses dimana 

negara berhubungan dengan dunia luar 

dalam upaya memaksimalkan tujuannya, 

disegala bentuk aktivitas, seperti 

perdagangan, investasi, dan bentuk 

lainnya dalam interaksi ekonomi9. 

Dimensi diplomasi ekonomi sendiri dapat 

berupa bilateral, regional maupun 

multirateral yang terdiri dari agen resmi, 

                                                             
8 P. Baranay,  Modern Economic 

Diplomacy. Latvia,  Publications of Diplomatic 
Economic Club. 2009, p. 1. 

9 K.S.Rana,  Economic Diplomacy: the 
Experience of Developing States,” dalam The 
New Economic Diplomacy: Decision-Making and 
Negotiation in International Economic Relations, 
ed. Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock. 
Hampshire: Ashgate Publishing, 2007.  p. 201. 



yaitu kementerian luar negeri dan 

perdagangan layanan diplomatik dan 

komesial serta aktor non negara lainnya 

sehingga membuat partnership ekonomi 

bersifat dinamis. Berikut adalah 4 pilar 

kegiatan ekonomi tersebut:10  

a. Promosi perdagangan, dengan 

fokus utama tapi tidak ekslusif 

pada penanganan kegiatan untuk 

meningkatkan ekspor. 

b. Promosi perluasan investasi, 

terutama memfokuskan pada 

investasi ke dalam negeri, tetapi 

tidak difokuskan kepada investasi 

dari negara-negara lain. 

c. Menarik masuknya teknologi 

yang memadai, termasuk 

teknologi panen. 

d. Pengelolaan bantuan ekonomi, 

yang perlu untuk negara-negara 

berkembang pada umumya 

sebagai penerima dan sebagai 

donor dalam kasus negara maju. 

Diplomasi ekonomi China di ASEAN 

mulai jelas terlihat sejak China 

menyadari pentingnya merangkul 

ASEAN dalam kerjasama perdagangan 

untuk mempertahankan status China di 

kawasan sebagai hegemoni ekonomi.11 

Ekspansi perdagangan di Asia Tenggara 
                                                             

10 S. Djelantik, Diplomasi Antara Teori 
dan Politik,  Graha Ilmu, Yogyakarta, p. 230 

11 World Trade Organization, Trade Policy 
Review : China, 2006, p.16. 

dapat menguntungkan China baik secara 

politik maupun ekonomi dan ini akan 

meningkatkan kerjasama perdagangan 

dengan Asia Tenggara yang telah dimulai 

sejak China belum menjadi anggota 

WTO (World Trade Organization). 

Dalam rangka meningkatkan hubungan 

ekonomi dengan ASEAN, pejabat-

pejabat China membangun hubungan 

politik yang lebih dekat dengan ASEAN 

melalui diplomasi yang efektif dan sering 

pula menggunakan  diplomasi tingkat 

tinggi yang memperhatikan berbagai 

kepentingan negara anggota ASEAN. 

China juga berusaha meyakinkan 

bahwa pihaknya siap menawarkan 

kerjasama yang bersifat win-win sehingga 

ASEAN lebih tenang dan percaya bahwa 

China yang kuat akan membantu 

mendorong perekonomian dan 

meningkatkan kesejahteraan. Kerjasama 

ekonomi dengan ASEAN ini diantaranya 

mencakup ASEAN+1 (ASEAN + China) 

yang kemudian diantaranya melahirkan 

ACFTA, ASEAN+3 (ASEAN+ Jepang, 

Korea Selatan dan China), kerjasama 

perdagangan bilateral dengan beberapa 

anggota ASEAN termasuk di dalamnya 

PTA dengan anggota ASEAN, East Asia 

Summit atau ASEAN+6 (ASEAN+ 

Australia, China, India, Jepang, Korea 

Selatan, dan Selandia Baru) yang saat ini 

di namakan kerjasama RCEP (Regional 



Comprehensive Economic Partnership) 

yang diresmikan pada saat pertemuan 

puncak ASEAN ke-21 di Phnom Penh, 

Kamboja pada 18-20 November 2012 

(the 21st ASEAN and Related Summits) 

adapun tujuan dari kerjasama ini adalah 

untuk memperluas dan mempererat basis 

kerjasama ekonomi diantara negara-negra  

yang terlibat, dalam bingkai 

pengembangan pasar bebas dikawasan 

Asia Pasifik. 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian deskriptif ada 

beberapa jenis yang diantaranya adalah 

penelitian korelasional yang merupakan 

salah satu bagian penelitian ex-post-facto 

karena biasanya peneliti tidak 

memanipulasi keadaan variable yang ada 

dan langsung mencari kebenaran 

hubungan dan tingkat hubungan variabel 

yang direfleksikan dalam koefisien 

korelasi.12 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif 

yang mana kharakteristiknya ialah 

menjelaskan sejarah dan lebih 

memberikan referensi data kepustaakan 

web, online news, e-jurnal lainnya 

sehingga apa yang ingin penulis 
                                                             

12 H. J. McMilan, & S. Schumacher,  
Research in Education, Longman,  New York, 
2003,  p. 25. 

sampaikan terkait dengan upaya 

pemerintah China meingkatkan hegemoni 

ekonomi melalui kerjasama ACFTA 

(ASEAN-China Free Trade Area). Selain 

memaparkan informasi dan refrensi yang 

akurat penulis juga dapat menarik 

kesimpulan baik dari data emprik untuk 

menjawab dan mengelaborasikan atau 

mengakumulasikan  data dilapangan 

sekaligus menarik kesimpulan akhir dari 

data tersebut. 

B. Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian adalah wajib 

mengetahui tipe pendekatan penelitian 

apa yang digunakan yang biasanya ada 

macam tipe yaitu kualitatif dan 

kuantitatif, namun disini peneliti 

menggabungkan ke dua tipe pendekatan 

tersebut.  karena penelitian sosial juga 

membutuhkan kombinasi antara 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif, hal 

ini dikarenakan penelitian sosial yang 

hanya menggunakan pendekatan 

kuantitatif saja tidak akan mempunyai 

makna, karena hanya menghasilkan 

angka-angka. Begitu pula sebaliknya jika 

penelitian itu hanya mengunakan 

pendekatan kualitatif saja, maka hasilnya 

hanya berupa narasi atas fakta empirik 

yang kemungkinan datanya berupa 

kalimat bisa saja terjadi rekayasa. 

Model Kualitatif memfasilitasi 

kuantitatif adalah salah satu model dalam 

penggabungan penelitian menurut 



Bryman.13 Pengumpulan data kualitatif 

memfasilitasi kuantitatif peneliti pilih 

karena dalam penelitian ini ada data-data 

empirik berupa tabel dan grafik sehingga 

untuk memudahkan pemahaman pembaca 

untuk bisa mengetahui informasi yang 

lebih detail dan akurat. Penelitian ini pun 

juga berkaitan dengan ekonomi yang 

terdapat angka-angka prensentasi GDP 

(Gross Domestic Product) negara dalam 

hal ini China yang melakukan kerjasama 

regional seperti ASEAN-China Free 

Trade Area dan KTT ASEAN+3 

(ASEAN+ Jepang, Selatan, China) dan 

ASEAN+6 atau dikenal dengan RCEP 

(Regional Comprehensive Economic 

Patnership) ini mampu menyumbang 

GDP seberapa signifikan meningkat 

hegemoni ekonomi global China terhadap 

kemunculan dan pencapaian kerjasama 

yang terjalin melalui ACFTA baik 

setelah maupun sesudah diberlakukan 

kerjasama tersebut hingga tahun 2012. 

Sehingga sangat membutuhkan dukungan 

data empirik yang bersifat kuantitaf. 

C. Analisis Data 

Data yang peneliti dapatkan tentu 

dari berbagai macam sumber refrensi 

terkait dengan kerjasama ACFTA yang 

                                                             
13 M. Mulyadi, ‘Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif, Serta Pemikiran Dasar 
Menggabungkannya”, Jurnal Studi Komunikasi 

dan Media Vol. 15, No. 1, Januari – Juni 2011, p. 
135.  

 

memberikan peningkatan hegemoni 

global bagi China, namun dari berbagai 

macam data harus merefresentatifkan apa 

yang peneliti ingin sampaikan yakni lebih 

mengarah kepada variabel independen 

yang harus memperlihatkan hasil atau 

kesimpulan. Mencapai hasil dan 

kesimpulan dari variabel indpendennya 

tentu sangat berpengaruh terhadap pisau 

analisa untuk variabel dependen dari 

penelitian ini. Sehingga data yang berupa 

grafik, tabel dan bagan yang ada dapat 

terarah dan sejalan dengan tujuan yang 

ingin tersampaikan dalam penelitian ini.  

 

PEMBAHASAN 

A. Latar Belakang Terbentuknya 

ACFTA (ASEAN-China Free Trade 

Area) 

Sejak keanggotaan China di WTO 

dan konsistensinya menjalankan 

kesepakatan membuat perekonomian 

China meroket. Sejak tahun 1990 hingga 

tahun 2005, ekspor China naik sekitar 25 

kali lipat.14 Kemajuan eskpor terutama 

didorong oleh sektor manufaktur yang 

sejak tahun 2000 sampai 2005 menguasai 

32% dari total PDB dan 89% dari total 

ekspor produk merchandise.15 Dari tabel 

                                                             
14 Robert C. Feenstra and Shang-Jin Wei, 

Ed., China’s Growing Role in World Trade. (The 
University of Chicago Press: 2010), p. 137. 

15 Robert, p. 137. 



di bawah dapat dilihat bahwa jika 

dibandingkan dengan negara anggota 

ASEAN dan negara berkembang lainnya, 

pertumbuhan sektor manufakturing China 

adalah yang tertinggi. 

Tabel VI.1 Spesialisasi dalam 

manufaktur negara-negara berkembang 

(2000-2005) (Dalam persen) terlihat 

dalam tabel tersebut bahwa meroketnya 

sektor manufaktur kebutuhan China 

terhadap bahan mentah meningkat 

secepat pertumbuhan ekspornya.16 Hal ini 

membuat ASEAN sebagai sumber bahan 

mentah sekaligus pasar bagi produk 

manufakturing China yang sempurna. 

Sejak awal tahun 1990-an mayoritas 

produk impor China yang masuk ke 

ASEAN berasal dari sektor manufaktur. 

Beberapa diantara produk manufaktur itu 

adalah mesin elektronik, perekam suara, 

reaktor nuklir, produk rokok, bahan 

pakaian, perahu dan kapal, berbagai alat 

pengukur dan timbangan, bahan-bahan 

kimia organik.  

Peningkatan yang signifikan pada 

volume impor produk-produk tersebut 

sejak keanggotaan China di WTO satu 

tahun sebelum berlakunya program EHP 

pada ACFTA  menjadi hal yang menarik. 

Hubungan perdagangan bilateral China-

                                                             
16 Barry Eichengreen, et. al., Ed. China, 

Asia, and the New World Economy. (Oxford 
University Press: 2008), p. 88. 

ASEAN pertumbuhan tahunan rata-

ratanya adalah sebesar 26.96% dari tahun 

2000 sampai 2005 dan selama periode 

1990 sampai 2005, perdagangan China-

ASEAN tingkat tahunan rata-ratanya 

berada di angka 21.47%, bandingkan 

dengan pertumbuhan total perdagangan 

internasional China yang tumbuh 

18.22%.17 

Setahun sebelum China menjadi 

anggota WTO, China mulai melancarkan 

strateginya untuk merangkul Asia 

Tenggara. Perdana Menteri China saat 

itu, Zhu Rongji, menawarkan kerjasama 

yang lebih erat dengan ASEAN dengan 

cara mengadakan kerjasama perdagangan 

bebas. Usul ini dikemukakan pada 

Pertemuan Puncak ASEAN yang ke-6 

dan setahun kemudian, tahun 2001, para 

pemimpin ASEAN dan China merancang 

proposalnya di Brunei. Pada bulan 

November tahun 2002, pada Pertemuan 

Puncak ASEAN kedelapan di Kamboja, 

kedua pihak menandatangani Kerangka 

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi 

Menyeluruh antara ASEAN dan China 

(Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation 

between ASEAN and the People’s 

Republic of China).  

                                                             
17 Saw Swee-Hock, p. 72. 



Pada Pertemuan Puncak ASEAN-

China ke-tujuh di Bali 2003, keduanya 

menandatangani Protocol to Amend the 

Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Cooperation. 

Protol ini dimaksudkan untuk 

memuluskan jalan bagi implementasi 

penuh Early Harvest Program (EHP) 

mulai 1 Januari 2004, sebagai langkah 

awal ACFTA, 4) Januari 2004, EHP 

diresmikan mencakup tarif khusus bagi 

lebih dari 500 produk pertanian, 5) Juni 

2004, Singapura masuk ke dalam China-

Thailand EHP, 6) Pada Pertemuan 

Puncak ASEAN ke-8 tahun 2004 di 

Vientiane, keduanya menandatangani 

Agreement on Trade in Goods dan 

Agreement on Dispute Settlement 

Mechanism, 7) Juli 2005, China-ASEAN 

memulai penurunan tarif bagi 7000 

komoditi perdagangan, 8) Perjanjian 

perdagangan dalam bidang jasa China-

ASEAN pada 14 Januari 2007, 9) 

Perjanjian investasi pada 15 Agustus 

2009, dan 10) Pada Januari 2010, 

ACFTA telah dimulai bagi enam negara 

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, 

Singapura, Brunei, dan Filipina).18  

B. Diplomasi Ekonomi China dalam 

ACFTA 
                                                             

18 Poin 1-7 dikutip dari ASEAN 
Secretariat dalam Inayati, Ed., Op. Cit., p. 55-56, 
dan poin 8-10 diakses dari 
<http://www.aseansec.org/19105.htm>, pada 15 
Mei 2018. 

a. Strategi Perluasan Pasar 

Pertama, dengan cara Percepatan 

Penghapusan Tarif (ACTE - Agreement 

on Accelerated Tariff Elimination) 

dengan China dilaksanakan pada tanggal 

1 Oktober 2004, impor barang-barang 

China di Thailand meningkat sebanyak 

180%.19 Secara otomatis pasar Thailand 

dibanjiri oleh produk-produk impor dari 

China. Hal yang sama juga terjadi di 

negara-negara ASEAN lainnya. 

Sebaliknya, China juga menawarkan 

pasarnya yang besar bagi impor dari 

negara ASEAN.  

Ke-dua, Pada China-ASEAN 

Exposition (CAEXPO) yang diadakan 

pada bulan Oktober 2005, China telah 

menawarkan penurunan tarif bagi 

ASEAN dan China memastikan bahwa 

produksi pertanian, energi, dan produk 

elektronik ASEAN mendapatkan tempat 

di pasar China.20 CAEXPO juga setiap 

tahun diselenggarakan oleh Pemprop 

Daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi di 

Kota Nanning, Guangxi, RRC. adalah 

sebuah pameran ekonomi & perdagangan 

bergengsi internasional yang disponsori 

oleh Departemen Perdagangan negara 

China dan 10 negara ASEAN dan 

Sekertariat ASEAN. Sampai saat ini 

CAEXPO yang sudah delapan kali 

                                                             
19 Pambudi dan Chandra,  p. 44. 
20 Dharmawan, p. 144. 

http://www.aseansec.org/19105.htm


berhasil diselenggarakan dan memetik 

hasil signifikan ini telah merupakan 

platform penting bagi komunikasi 

persahabatan ASEAN-China serta 

perdagangan dan kerjasama di berbagai 

bidang. 

Ke-tiga, Selain CAEXPO bentuk 

promosi perluasan pasar adalah terlihat 

pada tabel expor-impor ASEAN 

Statistical Yearsbook 2010 yang 

menunjukan hasil ekspor-impor China ke 

ASEAN saat pemberlakuan EHP (2002-

2009).21 Perdagangan barang antara 

China dan ASEAN meliputi produk hasil 

pertanian, minyak dan gas, peternakan, 

kayu, kertas, peralatan mesin dan 

elektronik, pakaian jadi, alas kaki, 

plastik, kulit, makanan jadi, alat 

transportasi, alat-alat komunikasi, batu 

bara, dan alat-alat transistor dan 

semikonduktor. Dengan produk-produk 

seperti minyak mentah, karet, tembaga, 

dan plastik, China mengalami defisit 

perdagangan dengan ASEAN, namun 

untuk produk-produk lain seperti 

peralatan mesin dan produk manufaktur 

lainnya, China mengungguli ASEAN. 

Perlu diketahui adalah China hampir 

masuk ke dalam seluruh daftar lima besar 

pasar ekspor ASEAN dan negara 

                                                             
21 ASEAN Statistical Yearbook 2010, p. 

71. 

pemasok utama 20 komoditas utama 

ASEAN. 

b. Strategi Perluasan Investasi 

Salah satu indikasi 

berkembangnya diplomasi komersial 

China di ASEAN adalah dengan 

menjadikan dirinya penanam maupun 

penarik FDI di ASEAN dan dari ASEAN 

pula, serta bagaimana China 

memanfaatkan ACFTA untuk 

melancarkan kepentingannya di kawasan. 

Aktor utama dalam misi ini adalah negara 

dan pihak swasta. Pihak swasta dari 

China berperan sebagai sumber FDI yang 

datang ke ASEAN dan pihak swasta 

ASEAN berperan sebagai penanam 

modal di China. Negara memiliki 

kapasitas sebagai pendukung, regulator 

dan pengambil keputusan-keputusan 

penting terkait dengan kebijakan yang 

menyangkut FDI.  

China telah menjadi salah satu 

negara penerima investasi terbesar di 

dunia. Strategi pemerintah China adalah 

dengan menarik sebanyak-banyaknya 

investasi masuk IDI (Inward Direct 

Investment) ke China untuk membangun 

perekonomian. Tetapi, IDI bukan satu-

satunya strategi yang diterapkan China. 

Selain IDI, China juga aktif berperan 



sebagai investor yang menanamkan 

modal di negara-negara lain yang 

umumnya adalah negara-negara maju 

seperti Amerika dan Uni Eropa. Salah 

satu target investasi keluar ODI 

(Outward Direct Investment) China di 

negara berkembang adalah negara-negara 

di Asia Tenggara. 

Pada tahun 2009, total investasi 

China di ASEAN adalah 2.3% dari total 

FDI yang masuk ke ASEAN. Jika 

dibandingkan dengan FDI yang masuk 

dari Jepang sebesar 14.5%, dari Uni 

Eropa sebesar 24.2%, dan dari Amerika 

Serikat sebesar 8.5%, maka China adalah 

sumber FDI terbesar keempat di 

ASEAN.22 Angka ini memang tidak 

cukup signifikan jika dilihat dari jumlah 

satu tahun saja (US$ 1,5 milyar pada 

tahun 2009), tetapi akan terlihat cukup 

menjanjikan jika dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya terutama saat 

China mengalami defisit investasi 

terhadap ASEAN pada tahun 2002 

                                                             
22 ASEAN Statistical Yearbook 2010, p. 

112. 

sebesar US$ -71.9 juta.23 Pada tahun 

2010, sejak ACFTA dimulai, ODI China 

di ASEAN mencapai US$ 2,57 milyar.24  

c. Efektivitas Diplomasi Ekonomi 

China untuk Meningkatkan hegemoni 

Ekonomi di ASEAN melalui ACFTA 

 Berikut analisis peningkatan 

Branding Image China setelah EHP 

yakni tahun 2010-2015 dalam menjalin 

hubungan kerjasama regional dengan 

ASEAN dalam ACFTA. Berikut adalah 

indikator keberhasilan China dalam 

meningkatkan hegemoni ekonomi di 

ASEAN : 

1. RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership) digagas untuk 

memperluas integrasi regional dan 

membantu menyelesaikan persoalan-

persoalan yang muncul sebagai akibat 

dari timpang tindih “noodle bowl” 

atau ‘spaghetti bowl’ dari beragam 

FTA yang membingungkan kalangan 

bisnis, bersifat lebih kompleks, serta 

menambah biaya dan beban 

administrasi dalam perjanjian 

perdagangan bilateral dan regional 

                                                             
23 ASEAN Statistical Yearbook 201., p. 

110. 
24 “China’s Direct Investment to ASEAN 

Countries Reaches $2,57b”, diakses dari 

<http://www.chinadaily.com.cn/business/2011-
03/02/content_12104984.htm>, pada 15 Mei 
2018. 



antar ASEAN dengan kawasan Asia 

Pasifik.25 

Negosiasi-negosiasi RCEP memiliki 

visi RCEP untuk mencapai kemitraan 

ekonomi yang modern, komprehensif, 

bermutu tinggi, kerja sama ekonomi 

yang saling menguntungkan. 

Perundingan RCEP didasarkan atas 

prinsip-prinsip yang bertujuan untuk 

mencapai kesepakatan perdagangan 

yang komprehensif dan saling 

menguntungkan diantara negara 

anggota dengan mempertimbangkan 

tingkat pembangunan di masing-

masing negara peserta.26  

 

2. Volume investasi baik inter 

maupun intra ACFTA juga menjadi 

indikator peningkatan hegemoni China 

di ASEAN, dari sebelum 

pemberlakuan penuh kerjasama 

ACFTA dalam Early Harvest 

Program per 2004=2009. Berikut 

adalah pemaparan tabel IV.2  Arus 

investasi asing langsung ke ASEAN 

oleh negara asal (2002-2009) yang 

memperlihatkan arus investasi ke 

ASEAN dari 9 negara termasuk 

diantaranya adalah internal dari negara 
                                                             

25 Kementerian Perdagangan RI, p.4. 
26 Ministry of Commerce People’s 

Republic of China, Give Play China’s Important 
Role and Accelerate RCEP Negotiations 
<http://fta.mofcom.gov.cn/article/enasean/chianas
eannews/201411/18815_1.html> diakses pada 16 
Juni 2018. 

anggota ASEAN sendiri, dari 9 kita 

bisa simpulkan investasi asing ke 

ASEAN yang menjadi pemodal utama 

yaitu dari Uni Eropa dengan jumlah 

80,724.3 USD, kemudian disusul oleh 

Jepang dengan jumlah 48,481 Juta 

USD, urutan investasi terbesar ke dua 

dari negara anggota ASEAN sendiri 

diikuti oleh AS, Asia NIEs yaitu 

Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan 

(Newly Industrializing Economies), 

kemudian China dengan 7,807.1 USD, 

Australia, Kanada, dan terakhir India. 

Meskipun China bukan negara 

pemodal uatama bagi ivestasi asing 

langsung  ke ASEAN namun sejak 

ACFTA, investasi meningkat pada 

2005-2008 kemudian menurun 

serentak dari 9 negara asal pada 

2009.27 Hal ini dikarenakan selain 

karena terjadinya krisis finansial 

global terjadi juga pada domestik 

China sendiri yang gagal dalam 

kebijakan moneternya terhadap 

ekspor-impor kawasan ACFTA 

khususnya.28 

Berikut perbedaan nilai investasi 

pada volume investasi asing langsung 

China ke ASEAN dan Ekstra anggota 

ACFTA (lihat tabel IV.5). Peringkat 

ke-4 tertinggi masih diduduki oleh 

                                                             
27 ASEAN Statistical Yearbook 2010, 

ASEAN Secretariat (2011), p.110. 
28 Muhammad F. Masda, p.48. 

http://fta.mofcom.gov.cn/article/enasean/chianaseannews/201411/18815_1.html
http://fta.mofcom.gov.cn/article/enasean/chianaseannews/201411/18815_1.html


China dan peningkatan angka investasi 

China ke ASEAN meningkat kurang 

lebih 2 kali lipat dari angka USD 1.5 

Miliar menjadi USD 3,5 Miliar. 

Selanjutnya pada 2011 mencapai USD 

7,2 Miliar , 2012 dengan angka USD 

8,2, 2013 turun sekitar 20% menjadi  

6.3 Miliar, 2014 turun USD 500 juta 

pada angka 6,2 Miliar, tahun 2015 

meningkat 0,3 Miliar dari tahun 

sebelumnya pada USD 6,5 Miliar.29  

3. volume perdagangan baik ekspor 

maupun impor pada tabel IV.3 dan 

tabel IV.4 dapat dilihat dari volume 

perdagangan dari tahun 2002-2009 

(Early Harvest Program) meninjukan 

peningkatan yang cukup pesat pada 

setiap tahunnya namun pada nilai 

Ekspor tahun 2009 tarjadi penurunan 

sekitar 11,5% dari angka USD 109,6 

juta menjadi USD 96,6 Juta.30 Pada 

tahun dimana pemberlakuan ACFTA 

dimulai 2010-2015 menunjukan 

peningkatan signifikan masing-masing 

dari 2009-2010 terjadi peningkatan 

22% dari USD 96,6 juta menjadi USD 

122,9 juta, dan naik 21% tahun 2012 

menjadi USD 154,9 juta, kemudian 

pada tahun 2013 pada angka USD 

198,2 juta serta 2014 ke 2015 

                                                             
29 ASEAN Statistical Yearbook 

(2016/2017), p.142. 
30 ASEAN Statistical Yearbook (2010), p. 

71. 

menurun sebesar USD 0,4 juta dari 

USD 212,7 juta  ke USD 212,3 juta.31 

Ke tiga indikator tersebut adalah 

representatif dari tingkatan efektivitas 

diplomasi ekonomi China di ASEAN 

yang menunjukan grafik yang dinamis, 

dinamisnya grafik pertumbuhan volume 

perdagangan bebas dan investasi China-

ASEAN ini dikarenakan oleh faktor 

ekternal dan faktor internal. Faktor 

internal tersebut adalah dikarenakan 

fokus kerjasama perdagangan bebas 

regional dan bilateral masih berjalan 

bersamaan dan memunculkan persoalan-

persoalan (noodle bowl) yang hingga saat 

ini RCEP belum merampungkan poin-

poit hasil dari kesepakatan bersama yang 

menjadi penghambat perkembangan 

pembahasan lantaran ada kesenjangan 

negara dalam RCEP. Kesenjangan 

tersebut karena adanya ambisi negara 

maju maupun negara berembang yang 

memang berbeda sehingga perlu 

harmonisasi agar bisa mencapai 

kesepakatan.32 Maka dari itulah ke-tiga 

indikator tersebut diatas membuat penulis 

menarik sebuah kesimpulan bahwa 

peningakatan hegemoni China di ASEAN 

saat ini berapada pada tingkatan 
                                                             

31 ASEAN Statistical Yearbook 
(2016/2017), p. 80. 

32 “Target Perundingan Dagang RCEP 
selesai tahun 2018”, 

<https://businessinsight.kontan.co.id/news/target-
perundingan-dagang-rcep-selesai-2018>, diakses 
pada 9 November 2018.  

https://businessinsight.kontan.co.id/news/target-perundingan-dagang-rcep-selesai-2018
https://businessinsight.kontan.co.id/news/target-perundingan-dagang-rcep-selesai-2018


hegemoni merosot atau decedent 

hegemony. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dalam rangka menyukseskan cita-

cita China dalam mengurangi pengaruh 

Amerika Serikat di Asia Tenggara, 

dengan mengajukan proposal kerjasama 

regional antara China dan ASEAN yang 

berikut dikenal dengan ASEAN-China 

Free Trade Area. Dari kerjasama tersebut 

telah disepakati 3 aktivitas yang 

termaktub didalamnya ialah perdagangan 

bebas antara anggota, investasi asing dan 

interaksi ekonomi seperti bantuan 

kemanusiaan dan lain-lain.  Hal ini juga 

berimbas kepada pembangunan citra 

China yang ramah, China pun menjalin 

hubungan diplomatik dan perdagangan 

yang lebih erat dan bersahabat dengan 

negara-negara tetangga di Asia yakni 

dengan Jepang, Korea, dan Asia 

Tenggara.  

China menyadari ketakutan 

ASEAN, terutama Negara anggotanya 

yang masuk kategori negara berkembang, 

dalam menghadapi persaingan dengan 

China. Jika ASEAN ketakutan, maka 

hubungan ekonominya dengan China 

tidak akan berjalan dengan lancar. Dalam 

mengatasi kecemasan ASEAN atas 

kebangkitan China, China pun 

melancarkan diplomasi ekonominya di 

ASEAN setelah pencapaian tertinggi 

pada program Early Harvas Program per 

tahun 2004-2009. Namun pada saat 

perdagangan bebas ACFTA baru resmi 

beroprasi penuh per tanggal 1 Januari 

2010 perekonomian ASEAN-China 

cenderung melemah konsisten 

dikarenakan produk domestik tidak 

mampu menguasa pasar domestik negara 

akibatnya lonjakan impor di sejumlah 

negara telah membuat kekhawatiran 

terhadap terdevaluasinya nilai tukar 

terhadap USD yang berimbas pada 

kenaikan barang-barang lainnya. 

Ketakukutan akan image China 

yang membuat pelemahan pada 

kedaulatan sebagai pasar penuh dalam 

ACFTA, China dalam diplomasi 

ekonominya di ASEAN telah mengambil 

langkah dengan mengajukan proposal 

kerjasama dalam scope regional dengan 

Asia Pasifik yang lebih dikenal dengan 

RCEP (Regional Comprehensive 

Economic Partnership), dalam menarik 

dan mendorong investasi dari dan ke 

ASEAN, dan melalui kebijakan 

pemerintah China terhadap perusahaan 

negara dan swastanya untuk berekspansi 

ke ASEAN. Secara keseluruhan, 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

efektivitas dari sebuah kerjasama 

regional ASEAN-China dalam 



menetapkan kebijakan diplomasi 

ekonomi China di ASEAN telah 

memberika dampak yang sangat pesat 

bagi hegemoni ekonomi China tidak 

hanya di Asia Tenggara melainkan dalam 

scope global, hal ini juga terlihat dari 

keikutseraan negara anggota ASEAN 

dalam RCEP untuk menjunjung cita-cita 

besar ASEAN meningkatkan kualitas 

produk pada sektor pertanian. 

b. Saran 

Pertama, pemerintah China lebih 

banyak memberikan dukungan kepada 

perusahaan negaranya dibandingkan 

kepada pihak swastanya. Padahal, inti 

dari perjanjian investasi di bawah skema 

ACFTA bagi China dan ASEAN adalah 

untuk sama-sama mendorong investasi 

yang bisa datang baik dari perusahaan 

negara maupun perusahaan swasta. 

Pemerintah China perlu memberikan 

stimulus lebih kepada perusahaan 

swastanya untuk berinvestasi di ASEAN, 

misalnya dengan memberikan bantuan 

dana untuk biaya distribusi barang 

sehingga mengurangi beban perusahaan 

swasta dalam mendistribusikan 

produknya di negara-negara ASEAN 

khususnya yang merupakan negara 

kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. 

Kedua, China juga masih harus 

menghadapi beberapa masalah lain 

terkait hubungan dagangnya dengan 

ASEAN. Pemerintah China harus lebih 

tegas menanggapi keluhan-keluhan 

ASEAN mengenai dumping yang mereka 

tuduhkan kepada China. Selain kasus 

dumping, pemerintah juga perlu 

menindak produsen atau distributor 

barang-barang China yang masuk ke 

ASEAN melalui jalur ilegal karena ini 

dapat mengurangi tingkat kepercayaan 

ASEAN terhadap komitmen China untuk 

mempromosikan perdagangan yang adil 

dan transparan tanpa adanya tumpang 

tindih utnuk produk impor dari China 

yang membanjiri produk sejenis di negra 

anggota dengan harga lebih ekonomis.  

Anggota ASEAN, khususnya 

negara berkembang, seharusnya dapat 

belajar banyak dari China. China tidak 

berangkat dari negara yang kaya akan 

sumber daya alam yang berlimpah seperti 

seperti Indonesia, tetapi China memiliki 

determinasi yang kuat untuk membangun 

negerinya dan mensejahterakan 

rakyatnya.  
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