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ABSTRAK 

 

PENERAPAN STATE CAPITALISM CHINA DALAM PERTUMBUHAN 

EKONOMINYA DI PERIODE TAHUN 2009 – 2015 

 

 

 

Oleh 

 

 

M. HAIKHAL ARCHI V. 

 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan sistem ekonomi state 

capitalism dalam pertumbuhan ekonomi China dari tahun 2009 hingga tahun 2015. 

Alasan dipilihnya penelitian ini adalah karena China yang saat ini telah menjadi salah 

satu kekuatan ekonomi baru di dunia dengan waktu yang dapat dikatakan cukup 

singkat, menjadikan China saat ini sangat menarik untuk diteliti, salah satunya adalah 

sistem ekonomi yang dijalankannya. Pada skripsi ini, teori capitalism, konsep state 

capitalism, konsep state capitalism vertical structure, serta konsep pertumbuhan 

ekonomi digunakan sebagai instrumen yang membantu dalam penelitian ini.  

Penulisan skripsi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

literatur dokumen dan rekaman arsip. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penulis akan menganalisis dan menjelaskan 



permasalahan berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan 

konsep yang digunakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pada periode tahun 2009 hingga tahun 2015 

sistem ekonomi yang dijalankan China mengarah pada sistem ekonomi state 

capitalism. Hal ini dibuktikan melalui bukti yang ditemukan, yang pertama adalah 

negara telah bertransformasi menjadi aktor yang berperan aktf dalam perekonomian di 

China, kedua yaitu negara masih menjadi aktor dominan di berbagai sektor ekonomi 

China, ketiga yaitu negara melanggar nilai – nilai sistem pasar demi menjaga 

kepentingan domestik. 

 

Kata Kunci: State capitalism, sistem ekonomi, China 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

THE APPLICATION OF CHINA’S STATE CAPITALISM IN ITS 

ECONOMIC GROWTH IN THE PERIOD 2009 - 2015 

 

 

BY 

 

 

M. HAIKHAL ARCHI V. 

 

 

 

 

The purpose of this research is to look at the economic system state capitalism 

in China's economic growth from 2009 to 2015. The reason for this research is that 

China has become one of the new economic power in the world with time that can be 

said is quite short, China is currently very interesting to study, one of which is the 

economic system it runs. In this thesis, the theory of capitalism, the concept of state 

capitalism, the concept of state capitalism vertical structure, and the concept of 

economic growth is used as an instrument that helps in this study. 

This thesis using descriptive qualitative research method. Data collection 

techniques used in this study using the study of literature documents and archival 

records. Analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique. 

The author will analyze and explain the problems based on the data obtained and then 

relate them to the theories and concepts used. 

The results of this study indicate in the period 2009 to 2015 China's economic 

system leads to the economic system state capitalism. This is expains by the evidence 



found, the first is that the state has transformed into actors who play a role in the 

economy in China, the second is that the state is still the dominant actor in various 

sectors of the Chinese economy, the third is that the state violates the values of the 

market system in order to maintain the domestic interest . 

Keyword : state capitalism, economic system, China 

 



 
 
 
 
 
 

PENERAPAN STATE CAPITALISM CHINA DALAM PERTUMBUHAN 

EKONOMINYA DI PERIODE TAHUN 2009 – 2015 

 

Oleh 

 

M. HAIKHAL ARCHI VALIAN 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL 

 

Pada 

 

Jurusan Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 
 

 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Indonesia pada 1 Mei 1995, 

sebagai anak tunggal dari pasangan Ayah Hermanto dan Ibu 

Rachmawati. 

 

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis mulai dari pendidikan 

Taman Kanak-kanak (TK) Taman Siswa yang diselesaikan pada tahun 

2001, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan pada tahun 2007 di SDN 2 Teladan Rawa Bandar 

Lampung, Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselesaikan pada tahun 2010 di SMPN 9 

Bandar Lampung dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diselesaikan pada tahun 2013 di 

SMAN 10 Bandar Lampung. 

 

 

 

Sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis telah beberapa kali mewakili 

Provinsi Lampung dalam event nasional diantaranya POPWIL dan terdaftar aktif sebagai atlet 

provinsi. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional 

FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjabat sebagai 

Kepala Departemen Tiga Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional periode 2013-

2015. Pada tahun 2015 penulis pernah menjabat sebagai Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa 

Basket Universitas Lampung, dan meraih banyak prestasi di bidang tersebut.  



 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

 

 
Do it if you think you can, because the problem with the world is that the 

intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence 

(M. Haikhal Archi Valian, 2017) 

 

 

 

If honour were profitable, everybody would be honourable (Thomas More, 1535) 

 

 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teruntuk Mama tercinta Rachmawati, 

sebuah karya yang dapat kupersembahkan kepada mama sebagai bentuk rasa 

terima kasih atas segala yang diberikan mama kepadaku 

Dan untuk nenek tersayang Karsinah, 

Sehat selalu hingga saat kesuksesanku datang 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SANWACANA 
 

 

 
 

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Penerapan State Capitalism China Dalam Pertumbuhan 

Ekonominya Di Periode Tahun  2009 – 2015” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana ilmu Hubungan Internasional di Universitas 

Lampung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar – besarnya kepada: 

1. Rachmawati, ibuku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan 

doa selama ini, serta perjuangannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Lalu kepada Karsinah, nenek yang selalu 

mendampingi serta menjaga penulis selama ini, juga keluarga besar Guo 

dan Assegaf. 

2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku Ketua Jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Lampung, sekaligus dosen pembimbing 

akademik saat ini, atas seluruh usaha terbaiknya  untuk membimbing 

dan mendidik kami, mahasiswa Hubungan Internasional. 



3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama 

yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Gita Karisma, S.IP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang 

telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, membimbing, 

serta mengkritis penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Dedi Hermawan, M.Si selaku Dosen Pembahas yang selama 

ini telah memberikan masukan serta kritikan yang sangat membangun 

penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. 

6. Bapak Budi Kurniawan, S.IP, M.P.P selaku dosen Pembimbing 

Akademis penulis yang pertama dan sumber inspirasi penulis selama 

perkuliahan. Terima kasih atas segala ilmu serta waktu yang telah 

diberikan sehingga membantu penulis dalam mengembangkan 

pengetahuan penulis agar berguna di kemudian hari.  

7. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung yang telah membantu memberikan izin 

dalam penelitian ini. 

8. Terimakasih banyak kepada Mba Febri dan Mba Ata yang selama ini 

telah membantu saya dalam melengkapi seluruh berkas persyaratan 

sidang.  

9. Seluruh jajaran dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional antara lain: 

Bu Dwi, Mba Tiwi, Bang Hasbi, Mba Gita Karisma, Mba Gita Djausal, 



Mas Frederik, Bang Hasbi, Mas Tyo, Mas Gara dan Mba Pipit yang 

telah memberikan pengetahuan yang tidak ternilai. 

10. Teman – teman serta para sahabatku, Sambalado (Firda, Putri, Gatri), 

Ayam (Nadira, Mitha, Della, Diajeng, Alif, Akbar, Fikri), dan HI Kuat 

(Vascodamala, Jaka, Meka, Agung, Ferdiansyah), para penghuni setia 

gedung D (Samuel, El, Ika, Deya, Supran, Reza Renaldy, Reza Pahlevi, 

Dwi, Chandra, Banu) . Terima kasih atas kenangan – kenangan serta doa 

yang telah diberikan kepada penulis, semoga kita semua diberikan 

berkah selalu oleh Allah SWT dan menjadi individu yang sukses di 

jalannya masing – masing. 

11. Teman – teman UKM Basket Unila yang telah membantu penulis dalam 

membangun sebuah tim hebat dan segala prestasi yang dicapai bersama. 

Semoga Basket Unila tetap menjadi tim terbaik di kemudian hari. 

12. Keluargaku lainnya, mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2013 

yang telah memberikan momen – momen spesial yang tidak akan 

pernah terlupakan. 

13. Pengurus KOMAHI periode 2013 – 2015. Terimakasih atas semua 

perjuangan yang dilakukan bersama. Semoga sebagai pengurus pertama 

di Jurusan Hubungan Internasional, seluruh nilai – nilai baik yang telah 

kita bangun akan terus menjadi warisan di jurusan kita di kemudian hari. 

14. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa kepada 

penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik 



secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan 

satu-persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini, masih terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu, penulis sangat menerima segala 

masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. 

 
Bandar Lampung, 11 Juli 2017 

            Penulis, 

 

 

 

M. Haikhal Archi V. 
 



i 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR ISI .........................................................................................                  i 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................                 iii 

DAFTAR SINGKATAN ......................................................................                v 

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................                 1 

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................                  1 

1.2. Rumusan Masalah .........................................................                  7 

1.3.Tujuan Penelitian ............................................................                 7 

1.4. Manfaat Penelitian .........................................................                 7 

1.5. Sistematika Penulisan ....................................................                 7 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .........................................................                 9 

2.1. Penelitian Terdahulu ......................................................                  9 

2.2. Tinjauan Pustaka ............................................................                 20 

2.2.1. Teori Kapitalisme .....................................................               20 

2.2.2. Konsep State Capitalism .........................................                 21 

2.2.3. Konsep State Capitalism Vertical Structure ...........                24 

2.2.4. Bentuk State Capitalism di China ...........................                27 

2.2.5. Konsep Pertumbuhan Ekonomi ...............................                 29 

2.3. Kerangka Pemikiran .....................................................                 30 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN ............................................             33 

3.1. Metode Penelitian ...........................................................             33 

3.2. Fokus Penelitian .............................................................              34 

3.3. Jenis dan Sumber Data ....................................................              34 



ii 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data ..............................................             35 

3.5. Teknik Analisis Data .......................................................              35 

BAB IV. SISTEM EKONOMI CHINA ................................................             37 

4.1. Gambaran singkat terbentuknya RRC ..............................            38 

4.2. Sejarah Sistem Ekonomi China ........................................             39 

4.2.1. Sistem Ekonomi China Periode Awal RRC (1949  

hingga 1978) .............................................................................           40 

4.2.2. Sistem Ekonomi China Periode Reformasi  

Ekonomi (1978 hingga 1990an) ................................................          42 

4.2.3. Sistem Ekonomi China Pasca Bergabung dengan 

WTO (2001 hingga 2008) ...........................................................         46 

BAB V. PENERAPAN STATE CAPITALISM PEREKONOMIAN  

CHINA TAHUN 2009 HINGGA 2015 ........................................       57 

5.1. Pertumbuhan Ekonomi China di periode  

tahun 2009 – 2015 .......................................................................       58 

5.1.1. Perkembangan BUMN China di periode tahun  

2009 hingga tahun 2015 ..............................................................       58 

5.1.2. Perkembangan Investasi China di periode 

 tahun 2009 hingga tahun 2015 ....................................................      76 

5.1.3. Perkembangan Neraca Perdagangan (Ekspor Impor)  

China di periode tahun 2009 hingga tahun 2015 ..........................      87 

5.2. Sistem Ekonomi China dalam Pertumbuhan  

Ekonominya di Periode Tahun 2009 – 2015 .................................     95 

BAB VI. PENUTUP ......................................................................................    104 

6.1. Kesimpulan .............................................................................   104 

6.2. Saran .......................................................................................    109 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................     111 



iii 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                   Halaman 

3.1. Bagan Operasional Teori ..........................................................                      32 

4.1. Tabel kategori perusahaan terdaftar .........................................                      49 

4.2. Gambar kerangka hirarki SASAC China ..................................                     52 

4.3. Tabel garis besar transisi sistem ekonomi China dalam  

tiga periode .....................................................................................                       54 

5.1. Grafik penyerapan tenaga kerja perkotaan China  

berdasarkan jenis perusahaan tahun 2009 ........................................                     61 

5.2. Grafik penyebaran tenaga kerja sektor negara China ...............                     62 

5.3. Tabel data kontribusi sektor privat di China tahun 2009 ..........                     63 

5.4. Grafik GDP China per kuartal tahun 2008 – 2010 ...................                      64 

5.5. Tabel data perusahaan kepemilikan negara tahun 2010 ...........                      65 

5.6. Grafik jumlah pegawai yang bekerja pada sektor negara  

China tahun 2010 .............................................................................                     66 

5.7. Grafik kontribusi sektor negara terhadap Ekonomi  

China tahun 2010 .............................................................................                     67 

5.8.  Grafik power kontrol negara terhadap BUMN (persentase  

kapitalisasi dalam pasar saham nasional Juni 2011) ........................                     70 

5.9. Tabel total aset berdasarkan tipe perbankan di China 

tahun 2014 ........................................................................................                     72 

5.10. Tabel penyatuan BUMN China dari tahun 2012  

hingga 2016 ......................................................................................                     74 

5.11. Grafik FAI China tahun 2009 ..................................................                    77 

5.12. Grafik data persebaran investasi Pemerintah China  

berdasarkan sektor tahun 2009 .........................................................                     78 



iv 

 

5.13. Grafik daftar negara penanam investasi terbesar untuk  

China tahun 2010 ..............................................................................                    80 

5.14. Grafik data Tahunan FDI di China hingga tahun 2012 ...........                     81 

5.15. Grafik FDI China sektor non finansial tahun 1990 – 2010 ......                    84 

5.16. Grafik 10 negara dengan SWF terbesar di dunia tahun 2011 ..                    85 

5.17. Tabel 10 SWF terbesar di dunia tahun 2015 ............................                    86 

5.18. Grafik keseimbangan Perdagangan China 1990 – 2010 ..........                    91 

5.19. Tabel data impor utama China tahun 2010 ..............................                    92 

5.20. Grafik perkembangan total output sektor privat tahun  

1998 sampai 2009 ..............................................................................                   93 

5.21. Grafik nilai output oleh industri China berdasarkan  

status regristrasinya tahun 2009 .........................................................                   94 

5.22. Tabel 10 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan  

Keuntungannya ...................................................................................                  97 

5.23. Grafik perbandingan Jumlah dan Besar BUMN China  

periode tahun 2009 hingga 2015 (Perhitungan Skala 1 hingga 10) ....                  98 

Grafik 5.24. Perkembangan Investasi di China periode  

tahun 2009 – 2015 berdasarkan pihak investor (skala 1 – 10) .............               101 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

ABC   : Agricultural Bank of China  

ADBC   : Agricultural Development Bank of China 

AS   : Amerika Serikat 

BUMN  : Badan Usaha Milik Negara 

BOC   : Bank of China 

BOCOM  : Bank of Communications 

CBRC   : China Banking Regulatory Commission  

CCB   : China Construction Bank 

CDB   : China Development Bank 

CIRC   : China Insurance Regulatory Commission 

CNPC   : China National Petroleum Corporation 

CNOOC  : China National Offshore Oil Corporation 

CSRC   : China Securities Regulatory Commission 

ExIm Bank  : Export Import Bank of China 

FAI : Fixed asset investment  

FDI : Foreign Direct Investment 

FYP : Five Years Plan 

GDP   : Gross Domestic Product 

GLC   : Government-linked Corporations 

GLF   : Great Leap Forward 

GNI   : Gross National Income 

ICBC  : Industrial & Commercial Bank of China 

ILO : International Labour Organization 



vi 

 

IMF   : International Monetary Fund 

KMT   : Kuo Min Tang 

NBS   : National Bureau of Statistics 

OECD :Organisation for Economic Co-operation and 

Development 

PKC : Partai Komunis China 

POE : Private Owned Enterprise 

RMB : Renminbi 

RRC : Republik Rakyat China 

SASAC : State-owned Assets Supervision and Administration          

Commission 

SARC : State Assets and Resources Commission 

SDA : Sumber Daya Alam 

SEZ : Special Economic Zones 

SOE   : State Owned Enterprise 

SWF   : Sovereign wealth funds 

WFOE   : Wholly-foreign-owned enterprises  

WTO   : World Trade Organization 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB I.  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang Masalah 

 Fenomena China saat ini menarik untuk diteliti, salah satunya adalah 

perkembangan ekonomi milik China. China saat ini cukup mempengaruhi ekonomi 

global.1 Ketika permintaan tembaga China menurun, negara di kawasan Amerika 

Latin sangat terpukul dengan hal. ini. Ketika industri China mampu memproduksi 

barang elektronik dan audio, Jepang menjadi negara yang paling merasakannya. 

Ketika impor mobil di China berkurang, Jerman sangat merasakan dampak tersebut. 

Sebelumnya istilah “ketika Amerika Serikat bersin, dunia terkena flu” sangat sering 

dibicarakan2, namun saat ini istilah tersebut lebih cocok digunakan untuk China.  

China sampai saat ini masih menjadi salah satu negara dengan kekuatan 

ekonomi yang sangat besar. Data dari Worldbank menunjukkan GDP China tahun 

2014 adalah sebesar US$10,35 Trillion dan menjadi nomor dua terbesar di dunia 

                                                           
1 Robertson, Peter E. 2012. The Global Impact of China’s Growth, Business School University of 

Western Australia Paper. Perth. Hal.1-15 
2 Forbes 2016. How Big is China Impact on The World Economy. < 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/04/14/just-how-big-is-chinas-impact-on-the-world-

economy/2/#681462c45fe4 >. Diakses tanggal 5 September 2016 

http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/04/14/just-how-big-is-chinas-impact-on-the-world-economy/2/#681462c45fe4
http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2016/04/14/just-how-big-is-chinas-impact-on-the-world-economy/2/#681462c45fe4
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setelah Amerika Serikat dengan GDP pada tahun 2014 sebesar US$17,419 

Trillion.3 Industri China menjadi penyumbang terbesar GDP China dengan jumlah 

43% dari GDP keseluruhan. Lalu data dari World Bank juga menunjukkan GNI 

China tahun 2014 adalah sebesar US$10,094 Trillion dan masih menempatkan  

China di nomor dua di bawah Amerika Serikat.4 Data ini menunjukkan bahwa 

China mampu menjadi kekuatan baru dalam ekonomi dunia walaupun saat ini 

China mengalami perlambatan ekonominya karena saat ini pertumbuhan ekonomi 

China berada pada 6,7% di kuartal pertama tahun 2016.5 

Kekuatan ekonomi China tidaklah dibangun dengan waktu yang singkat. 

Perjalanan China hingga menjadi negara dengan ekonomi yang sebesar ini 

berlangsung selama bertahun – tahun. Sejarah China yang sangat rumit mulai dari 

kebijakan “Great Leap Forward” masa kepemimpinan Mao Zedong tahun 1958 

hingga reformasi ekonomi masa kepemimpinan Deng Xiaoping membuat China 

banyak belajar dan mampu menjadi seperti saat ini. Perjalanan sistem ekonomi 

China paling menarik adalah ketika reformasi ekonomi yang dilakukan Deng 

Xiaoping di era 1970-an.  

Sejak tahun 1978, ketika China telah menerapkan state capitalism di 

negaranya, Pemerintah China telah memulai reformasi intensif dan privatisasi 

BUMN. Di tingkat makro, reformasi BUMN dapat dilihat sebagai penyesuaian 

strategis yang bertransisi dari nasionalisasi dan ekonomi terpusat menuju ekonomi 

                                                           
3 Worldbank 2016. < http://data.worldbank.org/country/china >. Diakses tanggal 5 September 

2016 
4 Worldbank 2016. < http://wdi.worldbank.org/table/1.1 >. Diakses tanggal 5 September 2016 
5 BBC 2016. < http://www.bbc.com/news/business-36051327 >. Diakses tanggal 6 September 

2016 

http://data.worldbank.org/country/china
http://wdi.worldbank.org/table/1.1
http://www.bbc.com/news/business-36051327
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berorientasi pasar, sedangkan pada tingkat mikro, reformasi dilakukan untuk 

mengubah BUMN China menjadi perusahaan modern.6  

State capitalism digambarkan sebagai suatu sistem ekonomi dimana 

kegiatan ekonomi komersil diambil alih oleh negara, dimana alat – alat produksi 

diatur dan dikelola sebagai sebuah perusahaan bisnis milik negara (termasuk proses 

akumulasi modal, upah buruh, dan manajemen terpusat), atau dimana ada dominasi 

dari instansi kerja sama pemerintah (lembaga yang diselenggarakan bersama dalam 

praktek manajemen bisnis) dimana negara memiliki kontrol atas segala saham.7 

Sebuah studi yang dilakukan Pemerintah AS beranggapan bahwa state 

capitalism-nya yang menjadi faktor utama kebangkitan China.8 Beberapa argumen 

peneliti lain seperti Li Xing juga Timothy M. Shaw juga mendefinisikan sistem 

ekonomi China sebagai berikut:9  

“since the mid-1990s we have witnessed the emergence of a self-

confident and self-proclaimed model in China labeled with 

contradictory terminologies - “market economy with Chinese 

characteristics” or “market socialism” . Today, the new term for 

China’s development by the outside world is “state capitalism”.” 

Lalu Michael Mingdu juga memberikan argumen sebagai berikut:10 

“China is a typical example of state capitalism. Melding the power of 

the state with the power of capitalism, the state‐owned and state-

controlled portions of the economy continues to control the 

commanding heights of the Chinese economy even though market 

reforms have led to a rapid expansion of the private sector.” 

                                                           
6 Geng, Xiao,Yang, Xiuke and Janus, Anna 2009. State-owned enterprises in China Reform 

dynamics and impacts. Ejournal. hal.156 
7  Williams, Raymond 1983. Capitalism, revised edition. Oxford University Press. hal. 52 
8 Bremmer, Ian 2011. The secret to China’s boom: state capitalism. < http://blogs.reuters.com/ian-

bremmer/2011/11/04/the-secret-to-china%E2%80%99s-boom-state-capitalism/ >, Reuters. 

Diakses tanggal 6 September 2016 
9 Xing, Li and Shaw, Timothy M. 2013. The Political Economy of Chinese State Capitalism. JCIR 

Press. Vol.1. Denmark. hal.88-113 
10 Mingdu, Michael 2013. China’s State Capitalism and World Trade Law. Lancaster University 

Press. United Kingdom. Hal.1-47 

http://blogs.reuters.com/ian-bremmer/2011/11/04/the-secret-to-china%E2%80%99s-boom-state-capitalism/
http://blogs.reuters.com/ian-bremmer/2011/11/04/the-secret-to-china%E2%80%99s-boom-state-capitalism/
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Kedua argumen tersebut dapat menjadi salah satu bukti penguat state 

capitalism diterapkan China. Dengan Pemerintah China yang dapat menerapkan 

state capitalism pada perekonomian China, Pemerintah China sadar kebutuhan 

China pada perdagangan internasional semakin besar. Dengan memperkuat pondasi 

utama pada sektor perekonomiannya, pada tahun 2001 China resmi bergabung 

dengan WTO. Pada saat China bergabung dengan WTO, terdapat beberapa 

komitmen yang harus dijalankan China diantaranya:11 

China harus bersikap non-diskriminasi terhadap semua anggota WTO, 

baik individu, perusahaan, maupun negara, China harus 

menghapuskan praktek dual pricing, proteksi harga tidak 

diperbolehkan, China diharuskan merevisi aturan – aturan domestik 

agar sesuai dengan aturan yang ada di WTO, dan China harus 

memberikan hak penuh untuk semua perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas impor dan ekspor. 

Dalam hal ini dapat dikatakan China harus mengubah kebijakan serta aturan 

perdagangan mereka karena mereka telah menjadi anggota WTO. Namun 

komitmen yang harus dipatuhi oleh China tidak sejalan dengan kebijakan ekonomi 

yang telah mereka jalankan. Komitmen yang harus dijalankan China akan 

memudarkan campur tangan langsung oleh pemerintah pada perekonomian China.  

Liberalisasi pasar dan penerimaan investasi asing harus dipatuhi sepenuhnya oleh 

China. Tetapi dengan penyesuaian secara bertahap Pemerintah China mampu 

membuka China terhadap perdagangan internasional tanpa menghilangkan kontrol 

negara atas segala aktivitas ekonominya. Hingga pada tahun 2007, dari 500 

perusahaan paling top di China, 69,8% adalah BUMN.12 

                                                           
11 WTO 2001. WTO successfully concludes negotiations on China's entry. < 

https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm >. WTO Press. Diakses tanggal 7 

September 2016 
12 Cendrowski, Scott 2015. China's Global 500 companies are bigger than ever—and mostly state-

owned. < http://fortune.com/2015/07/22/china-global-500-government-owned/ >. Fortune. Diakses 

tanggal 7 September 2016 

https://www.wto.org/english/news_e/pres01_e/pr243_e.htm
http://fortune.com/2015/07/22/china-global-500-government-owned/
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Nyatanya tidak hanya China yang menggunakan sistem state capitalism 

dalam mengatur perekonomiannya. Negara – negara lain seperti Singapura, Rusia, 

dan Norwegia dapat menjadi contoh lain negara yang menggunakan sistem state 

capitalism sebagai sistem perekonomian mereka.  

Pemerintah Singapura sepenuhnya mengendalikan saham di banyak 

perusahaan yang terkait dengan pemerintah dan investasi langsung. Pengaturan ini 

sering dikutip sebagai state capitalism.13 Lalu Russia yang sudah menerapkan state 

capitalism sejak kepemimpinan Lenin pada tahun 1918.14 Lalu selanjutnya 

Norwegia, negara Eropa yang dapat dijadikan sebagai salah satu contoh negara 

yang menjalankan sistem ekonomi state capitalism.15 

Dari contoh negara – negara di atas kita dapat mengetahui bahwa China 

bukanlah satu – satunya negara yang menggunakan sistem ekonomi state 

capitalism. Namun kemenarikan yang dapat dilihat dari China adalah bagaimana 

state capitalism yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi China mampu membuat 

ekonomi China jauh lebih unggul dibandingkan negara lain yang juga 

menggunakan state capitalism sebagai sistem ekonomi negaranya. Data dari 

Worldbank menunjukkan GDP China tahun 2014 adalah sebesar US$10,35 Trillion 

dan menjadi nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat16 dan dari data 

ini dapat menunjukkan bahwa perbedaan antara China dengan negara lain yang juga 

                                                           
13 Shatkin, Gavin 2012. The True Meaning of the ‘Singapore Model’: State Capitalism and Urban 

Planning. Association of American Geographers. hal.45-61 
14 Djankov, Simeon 2015. Russia’s Economy under Putin: From Crony Capitalism to State 

Capitalism. Peterson Institute for International Economics. Washington DC. hal.1-8 
15 The Economist 2013. Norway : The rich cousin, < www.economist.com/news/special-

report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich >. The Economist 

Special Report. Diakses tanggal 8 September 2016 
16 Ibid 

http://www.economist.com/news/special-report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich
http://www.economist.com/news/special-report/21570842-oil-makes-norway-different-rest-region-only-up-point-rich
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menggunakan sistem ekonomi state capitalism adalah bagaimana kesuksesan China 

yang tidak dapat dicapai negara lain tersebut dalam waktu singkat.  

State capitalism memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan 

ekonomi China saat ini. Hal ini memperlihatkan perencanaan ekonomi yang 

dibentuk China 50 tahun yang lalu telah membuahkan hasil yang sangat besar. 

Namun dengan keterbukaan China terhadap dunia luar saat ini, Pemerintah China 

tetap memberikan batasan – batasan bagi negara luar untuk masuk lebih dalam ke 

Negara China.  

Pasca China bergabung dengan WTO pada tahun 2001, perubahan aktivitas 

ekonomi China terjadi karena keterbukaan China terhadap perdagangan dunia. 

Pemerintah China melakukan penyesuaian dalam menerapkan kebijakannya 

terhadap keterbukaan ini. Hingga pada tahun 2007 dimana krisis global terjadi, 

China mampu menghadapi krisis tersebut dengan baik. 

China saat ini dapat dikatakan sebagai salah satu penggerak state capitalism 

yang menarik perhatian banyak peneliti. Formula state capitalism yang diciptakan 

China dan hasil yang di capai China sampai saat ini menarik peneliti untuk melihat 

lebih jauh bagaimana China menjalankan state capitalism miliknya. China yang 

saat ini masih menggunakan Komunisme sebagai sistem politiknya cukup menarik 

untuk dikaji terutama bagaimana China benar – benar menerapkan model state 

capitalism terhadap pertumbuhan ekonomi negaranya.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan sebuah 

pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana penerapan state capitalism China dalam 

pertumbuhan ekonominya di periode tahun 2009 – 2015?” 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penulis memiliki dua tujuan dalam melakukan penelitian ini, yaitu: 

1. mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi China periode tahun 2009 – 2015.  

2. Mendeskripsikan penerapan sistem ekonomi state capitalism yang 

dijalankan China dalam pertumbuhan ekonomi China periode tahun 2009 – 

2015 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini memiliki dua kegunaan. 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berkontribusi terhadap 

pengembangan konsep – konsep terkait state capitalism dalam displin Ilmu 

Hubungan Internasional.  

2. Secara praktis, penulis berharap dapat melengkapi penelitian sebelumnya 

terkait sistem ekonomi state capitalism terhadap sebuah negara dan 

sekaligus juga dapat memberikan kontribusi untuk menjadi bahan tambahan 

dalam penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini, penulis akan membaginya kedalam enam bab. Bab I 

Pendahuluan, yang dimana berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dari pendahuluan 
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tersebut, akan dilanjutkan dengan Bab II Tinjauan Pustaka, dimana berisikan 

tinjauan pustaka, dan kerangka analisis. Lalu pada Bab III Metodologi Penelitian, 

dimana berisikan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. 

Dilanjutkan pada Bab IV yaitu Pembahasan, dimana peneliti akan membaginya 

kedalam beberapa sub bab berisi sejarah perjalanan sistem ekonomi China. Pada 

Bab V diisi dengan pertumbuhan ekonomi China melalui tiga indikator yaitu 

perkembangan BUMN, neraca perdagangan, dan trend investasi China serta analisa 

sistem ekonomi China di tahun 2009 hingga tahun 2015.  

Kemudian skripsi ini akan ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan. 

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan atas apa yang ditemukan 

dalam penelitian ini, serta dalam bab ini penulis juga akan memberikan beberapa 

kritik bagi pelaku yang bersangkutan. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Sudah banyak analisis yang telah dilakukan sebelumnya mengenai sistem 

ekonomi state capitalism dan sistem ekonomi yang dijalankan China. Analisis – 

analisis tersebut dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Dalam bagian ini, peneliti 

berusaha me-review tujuh sumber terpercaya dari jurnal dan working paper yang 

didapat. 

1. Reforming China’s Monopolies oleh Peijun Duan dan Tony Saich 

Jurnal yang buat oleh Peijun Duan dan Tony Saich, Profesor Senior dari 

China’s Central Party School dan staf ahli dari pusat pemerintah demokrasi dan 

inovasi dari Harvard Kennedy School, Harvard, terkait dengan perkembangan 

kebijakan ekonomi China yang berjudul Reforming China’s Monopolies. 17 Jurnal 

ini menjelaskan bagaimana perkembangan monopoli yang dilakukan Pemerintah 

                                                           
17 Duan, Peijun and Saich, Tony 2014. Reforming China’s Monopolies. HKS Faculty Research 

Working Paper. United State. hal.1-71 
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China terhadap sektor perekonomiannya. Dari jurnal tersebut dapat dilihat 

bagaimana monopoli – monopoli yang dilakukan pemerintah China. 

Pertama adalah monopoli sumber daya alam (SDA). Sektor industri 

didominasi oleh BUMN yang merupakan elemen utama dalam monopoli yang 

dilakukan karena kontrol ekslusif mereka atas sumber daya alam. Survei yang 

dilakukan di Provinsi Guangdong mengungkapkan bahwa BUMN dapat memasuki 

lebih dari 80 industri, sedangkan perusahaan asing hanya 60 dan sektor swasta 

hanya 40. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah China menjamin sektor negara 

seperti CNPC (China National Petroleum Corporation), China Petrochemical 

Corporation (Sinopec), dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) 

dapat dengan leluasa memainkan perannya dalam industri energi.  

Perusahaan asing dan perusahaan milik swasta diberikan aturan – aturan 

yang ketat sehingga untuk bersaing dengan perusahaan milik negara sangat susah. 

Tak lama setelah Dewan Negara menerbitkan "Tiga puluh enam Pedoman non-

publik Ekonomi”, di tahun 2005 State-owned Assets Supervision and 

Administration Commission (SASAC) memperlihatkan bahwa BUMN sepenuhnya 

mengontrol dan menjalankan tujuh industri utama, termasuk energi dan pembangkit 

listrik. Selain itu, sektor telekomunikasi dan sektor lainnya pun sudah mulai 

dikuasai oleh BUMN.  

2. The Role of the State in Economic Transformation: Comparing the 

Transition Experiences of Russia and China oleh David M. Kotz 

  Jurnal dengan judul The Role of the State in Economic Transformation: 

Comparing the Transition Experiences of Russia and China oleh David M. Kotz, 
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seorang profesor dari University of Massachusetts. 18 Kotz memberikan gambaran 

bagaimana perbedaan transformasi peran pemerintah dalam perkembangan 

ekonomi di China dan Rusia. Disini penulis berfokus terhadap analisis Kotz tentang 

transisi ekonomi China. 

 Dalam Jurnal ini, Kotz mengatakan ketika China memulai transisi 

ekonominya di era 1970-an, pemerintah China diberikan rekomendasi berupa 

kebijakan neoliberal yang selanjutnya juga akan mendorong Rusia dan mantan 

Partai Komunis lainnya yang memerintah negara di Eropa dan Asia Tengah. Namun 

kepemimpinan China mengabaikan rekomendasi dari Barat dan selama periode 

waktu, China mengembangkan modelnya sendiri untuk bertransisi dari 

perencanaan pusat ke ekonomi pasar. Strategi transisi China mencakup unsur – 

unsur berikut : 1) mengangkat secara bertahap kontrol harga; 2) penundaan panjang 

privatisasi BUMN; 3) menjaga arah keputusan negara terkait BUMN besar untuk 

beberapa waktu; 4) memperbesar pengerluaran negara, khususnya pengeluaran 

untuk investasi baik di perusahaan – perusahaan negara maupun infrastruktur; 5) 

secara umum melakukan ekspansif kebijakan moneter; 6) menjaga sistem 

perbankan di tangan negara dan; 7) kontrol negara atas perdagangan internasional 

dan pergerakan modal.  

 

 

 

                                                           
18 Kotz, David M. 2005. The Role of the State in Economic Transformation: Comparing the 

Transition Experiences of Russia and China. University of Massachusetts Working Paper. 

Amherst. United State. hal.1-34 



12 

 

3. Government-Industry Relations in China: A Review of the Art of the State 

oleh Shaun Breslin 

 Jurnal berjudul Government-Industry Relations in China: A Review of the 

Art of the State oleh Shaun Breslin dari The University of Warwick19 

memperlihatkan bagaimana peran negara dalam industri dan ekonomi di China. 

Jurnal ini juga menjelaskan bagaimanapun sektor privat berkembang di China, 

peran negara tetap tidak dapat terlepas dari mereka. 

 Breslin mengatakan, bagi para peneliti yang meneliti ekonomi politik China 

setelah reformasinya akan berkata China tampak jauh lebih kuat hari ini daripada 

dulu. Mekanisme pasar telah berjalan dan regulasi negara telah dimasukkan 

menggantikan kontrol langsung negara, sementara pentingnya kepemilikan negara 

telah berkurang melalui privatisasi ke banyak BUMN dan munculnya aktor dan 

sektor ekonomi swasta yang baru. 

 Namun hal ini tidak berati bahwa peran negara telah berkurang dalam 

kegiatan ekonomi China. Sebaliknya, peran negara masih hidup dan tetap 

berkembang, meskipun dengan cara yang berbeda daripada sebelumnya. Dimana 

dapat terlihat kepemilikian negara tetap dominan di sektor kunci perekonomian, 

“kekuasaan tertinggi” ekonomi China sebagian besar tetap di bawah kontrol negara. 

Selain itu sektor non-negara di China yang benar – benar menjadi “private”, tidak 

sepenuhnya terlepas dari negara.  

 Breslin menunjukkan bahwa China telah menciptakan sebuah sistem 

ekonomi hybrid dimana walaupun sektor swasta telah tumbuh namun masih sangat 

                                                           
19 Breslin, Shaun 2010. Government-Industry Relations in China: A Review of the Art of the State. 

Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation Department of Politics and International 

Studies University of Warwick Working Paper. UK. hal.1-32 
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dikontrol oleh negara, dan sektor negara masih mendominasi sektor ekonomi 

utama. Bentuk kapitalisme yang telah terwujud di China adalah dimana aktor 

negara, tetap menjadi pusat sistem ekonomi melalui kontrol atas perusahaan kunci, 

kontrol langsung atas alokasi keuangan, dan kontrol residual atas akses ke pasar.  

4. Economic Reform and Growth in China oleh Gregory C. Chow 

 Jurnal dengan judul “Economic Reform and Growth in China oleh Gregory 

C. Chow”20 dari Princeton University yang menjelaskan reformasi ekonomi dan 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan di China. Dalam jurnal ini Chow juga 

menjelaskan bagaimana peran negara dan BUMN sangat besar dalam 

mempengaruhi perkembangan di China. 

 Chow menjelaskan ada beberapa komponen utama dari reformasi ekonomi 

di China. Pertama adalah agrikultur yang mana output dari agrikultur meningkat 

drastis di China. Para petani menjadi lebih sejahtera. Peningkatan agrikultur ini 

dapat menjadi salah satu topangan awal reformasi ekonomi China karena Partai 

Komunis China melihat peningkatan ini bukan hanya dapat meningkatkan pasokan 

domestik, namun mengubah cara pandang mereka terhadap reformasi ekonomi itu 

sendiri.  

 Selanjutnya reformasi BUMN, yang mana merupakan contoh reformasi 

ekonomi yang dilakukan berdasarkan eksperimen atau pengalaman. Perusahaan – 

perusahaan milik negara diberikan otonomi dalam produksinya, pemasarannya, dan 

pengelolaan investasinya sendiri dan bukan hanya melakukan keputusan di bawah 

sistem perencanaan ekonominya. Selain itu reformasi yang dilakukan di BUMN 

                                                           
20 Chow, Gregory C. 2004. Economic Reform and Growth in China. ANNUALS OF 

ECONOMICS AND FINANCE 5. Department of Economics, Princeton University. New Jersey. 

hal. 127 – 152  
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membuat kebijakan – kebijakan ekonomi China berfokus dalam membangun 

BUMN China lebih baik lagi. 

 Namun ketika kita memperhatikan upaya Pemerintah China dalam 

mempromosikan investasi asing, kita harus memahami pembatasan investasi asing. 

Tidak seperti sektor lain dalam reformasi ekonomi, reformasi BUMN, perbankan 

dan sistem keuangan serta perdagangan luar negeri tidak terlalu berubah. 

Pemerintah China tidak melihat ekonomi pasar sama seperti pelaku ekonomi lain 

yang sepenuhnya percaya dengan perdagangan bebas. Pemerintah melihat unsur – 

unsur tertentu dari ekonomi pasar sebagai hal. yang berguna dalam 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan modernisasi China namun mereka 

tetap percaya bahwa pemerintah harus melaksanakan peran penting dalam 

mengatur kekuatan pasar.  

5. The State and industrial policy in Chinese economic development oleh Dic 

Lo dan Mei Wu 

Jurnal berjudul The State and industrial policy in Chinese economic 

development oleh Dic Lo dan Mei Wu21 dari organisasi ILO (International Labour 

Organization) menjelaskan bagaimana kapasitas negara dalam memegang peranan 

utama di aktivitas perekonomian China. Jurnal ini juga menjelaskan BUMN tetap 

menjadi komponen utama penggerak ekonomi China. 

 Lo dan Wu menjelaskan dominasi kepemilikan negara pada paruh pertama 

era reformasi ternyata masih menjadi bagian penting dalam ekonomi China di paruh 

kedua. Untuk industri, BUMN yang sempat mengalami penurunan nilai saham dari 

                                                           
21 Lo, Dic and Wu, Mei 2012. The State and industrial policy in Chinese economic development. 

ILO Press. hal. 307 - 326 
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78 persen pada tahun 1978 lalu menurun pada tahun 1998 menjadi 32 persen 

akhirnya mengalami peningkatan hingga mencapai 38 persen pada tahun 2010. Apa 

yang tersisa dari industri negara kebanyakan berskala besar, dimana faktanya 

bahwa modal saham untuk BUMN telah secara signifikan melebihi jumlah output, 

dan rasio modal tenaga kerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Pada 

tahun 2010, bank milik negara masih, secara langsung atau tidak langsung, 

menyumbang lebih dari 70 persen total aset perbankan keseluruhan.  

 Lo dan Wu melihat peran negara dalam ekonomi China belum berkurang. 

Intervensi negara baik langsung maupun tidak langsung masih selalu terlihat. 

Sehingga walaupun keterbukaan yang dilakukan China saat ini, kita dapat melihat 

pemerintah tetap tidak ingin kehilangan kontrol atas aset negaranya.   

6. The Structure of Chinese Industry and the Impact from China’s WTO 

Entry oleh Aimin Chen 

Jurnal dari Aimin Chen ini menjelaskan bagaimana perubahan struktur dari 

industri China serta dampat yang akan China rasakan ketika China memutuskan 

untuk bergabung dengan WTO. Jurnal ini akan membantu peneliti melihat 

bagaimana arah kebijakan serta strategi yang akan dilakukan China ketika China 

membuka pintunya untuk investor – investor asing.22 

 Diawal jurnal ini, Chen mengatakan bahwa masuknya China kedalam WTO 

tidak hanya akan mengubah struktur pasar China, namun juga akan melemahkan 

dominasi BUMN yang ada di China. Ketika dominasi negara dalam mengatur 

lapangan kerja dan output industri telah menurun, dominasi BUMN tetap terlihat di 

                                                           
22 Chen, Aimin 2002. The Structure of Chinese Industry and the Impact from China’s WTO Entry. 

Comparative Economic Studies Paper. Palgrave Readers in Economics. Hampshire. hal.181 
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banyak sektor ekonomi. Bahkan saat ini sektor negara telah diperluas ke sektor 

perbankan dan asuransi, pendidikan, budaya dan seni, radio, sektor film dan 

televisi, sektor real estate, dan penelitian ilmiah serta sektor layanan politeknik. 

Perkembangan ini tidak hanya mengungkapkan prioritas negara tetapi juga telah 

memperlihatkan bagaimana negara semakin berorientasi jasa.  

Dalam kesimpulan yang diberikan di jurnal ini, Chen mengatakan peran 

negara yang diwakili oleh BUMN telah menurun jika diukur dengan output GDP. 

Namun negara tetap memiliki dominasinya di banyak industri dimana produk dan 

jasa dianggap penting untuk menjaga kepentingan domestik.  Sektor industri 

merupakan sektor yang paling merasakan dampak dari bergabungnya dengan 

WTO. Namun dominasi negara akan bertahan dalam beberapa industri besar milik 

Negara China yang memiliki keunggulan komparatif dalam persaingan global dan 

lebih kompetitif ketika China terbuka dengan perusahaan asing. Dan sektor jasa 

China diprediksi mengalami penguatan secara menyeluruh seperti perbankan, 

asuransi, telekomunikasi, dan distribusi. Singkatnya, masuknya China kedalam 

WTO melahirkan peluang – peluang serta tantangan baru untuk China. 

. 

7. Kebijakan Pembangunan China 

 Kebijakan pembangunan yang dirumuskan pemerintah China pada awal 

tahun 1990-an mulai terlihat ketika Pemerintah China membuat sebuah strategi 

yang bertujuan untuk memaksimalkan distribusi sumber daya dan modal ke sektor 

industri agar berjalan baik.23 Strategi tersebut ditandai dengan kebijakan makro 

                                                           
23 Lin, Justin Yifu, and Zhiqiang Liu 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in 

China." Economic Development and Cultural Change. hal. 1-21 
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yang memfokuskan alokasi sumber daya direncanakan sangat sentralistik dan 

mekanisme manajemen mikro dimana perusahaan tidak memiliki kekuatan dalam 

pengambilan keputusan. Namun China melakukan penyesuaian dalam strategi 

pembangunannya ketika bergabung ke WTO tahun 2001.  

 Keterbukaan China dan bergabungnya dengan WTO membuat pemerintah 

AS dan industri perbankan AS menekan China untuk membuka akses sektor 

perbankan kepada pihak asing, namun Pemerintah China tidak memberikan akses 

tersebut. Intervensi Pemerintah China dalam sektor perbankan sangat besar dan 

mereka percaya diri dalam menjalankan bank – bank BUMN.24 Perusahaan BUMN 

diberikan kemudahan dalam meminjam dari bank – bank BUMN, dan pemimpin 

China terus menekan bank – bank tersebut dalam menyediakan pinjaman kepada 

perusahaan BUMN Pemerintah China.25 

 FDI merupakan salah satu sumber pemasukan yang diminati oleh 

Pemerintah China dalam menstimulus pembangunan China. Dalam bergabungnya 

China kedalam WTO, China diharuskan memberikan perlakuan yang sama dan 

tidak diskriminatif terhadap penanam modal asing.26 Kebijakan dalam penanaman 

modal asing di China dimulai dengan penetapan berupa persyaratan untuk 

masuknya suatu perusahaan asing. Pada awal dibukanya China untuk penanaman 

modal asing disyaratkan dalam bentuk equity joint venture. Terdapat dua alasan 

mengapa pemerintah China mengeluarkan kebijakan bhawa masuknya penanam 

modal asing langsung lebih disuka dalam bentuk joint venture yaitu memungkinkan 

                                                           
24 Siebert. Horst 2007. China: Coming to Grips with the New Global Player. The World Economy. 

hal.901. 
25 Ibid., hal.902 
26 WTO 2008. Trade Policy Review : China, Report of the Government. WT/TPR/G/199. Geneva. 

hal. 16 
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pemerintah China dalam memperoleh akses terhadap teknologi tinggi sebagai 

sarana untuk melakukan alih teknologi kepada perusahaan lokal dan agar kontrol 

juga pengawasan terhadap ekonomi negaranya tidak hilang maka joint venture 

dianggap cara yang paling aman.27 

 Dalam development goals yang dibahas di kongres partai ini, PKC (Partai 

Komunis China) menyatakaan bahwa salah satu tujuan yang paling penting dalam 

memilih sebuah kebijakan adalah untuk membangun sistem ekonomi dan sistem 

pasar modern yang komprehensif. Karena itu, PKC akan terus menjalankan 

kebijakan dalam membangun ekonomi berorientasi pasar namun akan berbeda dari 

negara – negara barat yang maju dalam arti state-ownership akan terus menjadi fitur 

kunci. Hal. ini dapat diartikan baha pemerintah pusat dan daerah akan terus 

mempertahankan kontrol dan kepemilikan mayoritas dari banyak perusahaan 

komersial yaitu BUMN yang terkenal karena rendahnya tingkat efisiensi. Maka dari 

itu reformasi harus difokuskan pada bagaimana membuat mereka lebih efisien dan 

menguntungkan tanpa harus menyerahkan kontrol negara.  

 Dengan begitu, China tidak akan menggunakan privatisasi total untuk 

meningkatkan efisiensi dan profitabilitas negara melalui perusahaan yang dimiliki. 

Sebaliknya, privatisasi sebagian akan mendorong persaingan ekonomi negara 

termasuk mendorong efisiensi BUMN Pemerintah China. 

 Dari ketujuh penelitian terdahulu ini, dapat terlihat bahwa fokus utama dari 

tiap sumber yang peneliti kumpulkan. Pada sumber pertama, kedua, dan keempat 

para penulis memberikan gambaran yang jelas tentang transisi serta transformasi 

                                                           
27 Tian, Xiaowen 2007. Managing International Business in China. Cambrige University Press. 

London. hal.20-29 
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peran pemerintah dalam perekonomian China. Dengan semakin terbukanya China 

terhadap perdagangan dunia ternyata tidak melunturkan monopoli Pemerintah 

China. Lalu pada sumber ketiga dan kelima para penulis menjelaskan lebih spesifik 

bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian China melalui BUMN mereka. 

BUMN yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian China karena 

BUMN memonopoli sektor – sektor kunci seperti migas, energi, transportasi, 

infrastruktur, dan perbankan. Pada sumber keenam, penulis memberikan gambaran 

bagaimana transformasi industri di China setelah masuk WTO. Keterbukaan China 

dalam perdagangan serta arus investasi asing yang masuk ke China membuat 

Pemerintah China mengubah industri China agar keterbukaan ini dapat 

menguntungkan China bukan sebaliknya. Lalu pada sumber ketujuh penulis 

memberikan hasil dari 17th  Party Congress yang dilakukan PKC (Partai Komunis 

China) dalam merumuskan kebijakan Development objectives dan policy 

instruments tentang arah dan tujuan pembangunan China 5 tahun kedepan. Namun 

ternyata dari sumber ini, penulis juga menjelaskan bahwa peran negara tidak akan 

lepas dari perekonomian China. 

Ketujuh penelitian terdahulu di atas dapat menjadi pondasi awal dari 

penelitian ini, namun penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik lagi karena 

disini peneliti akan melihat bagaimana aktivitas serta peran Pemerintah China 

dalam menjalankan perekonomian negaranya dengan menggunakan pendekatan 

state capitalism. 
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2.2.  Tinjauan Pustaka 

 Penelitian ini menggunakan satu teori dan tiga konsep. Teori yang 

digunakan adalah teori kapitalisme. Teori ini digunakan untuk memahami 

bagaimana mekanisme pasar dalam perdagangan internasional serta interaksi antar 

aktor didalamnya. Konsep yang digunakan adalah konsep state capitalism. Konsep 

ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang kontrol negara atas mekanisme 

pasar dan interaksi dengan pihak swasta demi kepentingan domestik. Lalu konsep 

state capitalism vertical structure digunakan agar peneliti dapat melihat model state 

capitalism China yang dijalankan dalam kebijakan pembangunan ekonominya. 

Konsep terakhir adalah konsep pembangunan ekonomi digunakan sebagai alat 

pembantu dalam menganalisis kebijakan pembangunan yang dirancang oleh China. 

Maka dari itu, penulis akan menjelaskan dahulu teori serta  konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

2.2.1. Teori Kapitalisme 

Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi dimana pelaku swasta memiliki 

serta mengontrol properti sesuai dengan kepentingan mereka, dan bebas mengatur 

harga di pasar dengan tujuan mampu menyediakan yang terbaik untuk masyarakat. 

Hal. yang penting dari kapitalisme adalah motif untuk mencapai keuntungan. Dapat 

dikatakan dalam interaksinya, kedua pihak bertransaksi sukarela dengan miliki 

minat pada hasil transaksi tersebut masing – masing, namun dengan catatan tidak 

akan mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa mengatasi apa yang diinginkan 

pihak lainnya juga. 
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Logika kapitalisme tidaklah muncul secara natural, karena logika kapitalis 

adalah produk sejarah. Kapitalis merupakan penemuan manusia, karena kapitalis 

bukanlah satu set hukum alam yang ditemukan oleh seseorang yang dihormati 

sebagai pendiri ilmu ekonomi modern. Kanada, Norwegia, Perancis, Jepang, Brazil 

dan Amerika Serikat adalah bagian yang dianggap sebagai masyarakat kapitalis, 

namun secara aktual mereka sangat berbeda dengan logika kapitalis yang 

digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, lembaga – lembaga sosial, dan 

hubungan antar manusia. China sebagai negara komunis menggunakan logika 

kapitalis untuk mengatur berbagai kehidupan ekonomi masyarakatnya.28 

2.2.2. Konsep State Capitalism 

 State capitalism adalah sistem dimana negara merupakan aktor utama dalam 

perekonomian. Negara menggunakan pasar untuk mencapai keuntungan di bidang 

politik dan tidak memiliki aturan hukum. State capitalism digambarkan sebagai 

sistem yang menyajikan alternatif yang nyata, dengan sistem pasar bebas global, 

yang telah dikembangkan di demokratis bagian utara dunia selama empat puluh 

tahun terakhir. 29 

 State capitalism digambarkan sebagai suatu sistem ekonomi dimana 

kegiatan ekonomi komersil diambil alih oleh negara, dimana alat – alat produksi 

diatur dan dikelola sebagai sebuah perusahaan bisnis milik negara (termasuk proses 

akumulasi modal, upah buruh, dan manajemen terpusat), atau dimana ada dominasi 

                                                           
28 Edsforth, Ronald 2012. On the Definition of Capitalism and Its Implications for the Current 

Global Political-Economic Crisis. The International Conference on Cultural Diplomacy & the UN 

Press. Washington DC. hal.1-8 
29 Bremmer, Ian 2010.  The End of the Free Market. Who Wins the War Between States and 

Corporations?. London. hal. 4 
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dari instasi kerjasama pemerintah (lembaga yang diselenggarakan bersama dalam 

praktek manajemen bisnis) dimana negara memiliki kontrol atas segala saham.30 

 Sebagai sistem sosial, state capitalism adalah salah satu dimana pemerintah 

mengontrol ekonomi dan pada dasarnya bertindak seperti sebuah perusahaan besar 

tunggal, mengontrol sistem upah produksi, mengatur kelebihan nilai kepemilikan, 

dan berinvestasi dalam produksi lebih lanjut. State capitalism juga merujuk pada 

suatu sistem ekonomi dimana alat – alat produksi milik pribadi namun tetap negara 

memiliki kontrol yang cukup besar atas alokasi kredit dan investasi. Negara 

melakukan intervensi dalam perekonomian untuk melindungi dan memajukan 

kepentingan bisnis skala besar.  

Titik balik dari kebangkitan state capitalism adalah krisis keuangan global 

tahun 2008. Krisis tersebut membuat state capitalism bergerak mengintervensi 

pemerintah negara barat. Faktor penting lainnya yang mendorong pertumbuhan 

State Capitalism adalah keberhasilan perekonomian dari negara promotor yang 

akhirnya menarik minat banyak negara berkembang. Hal ini menyebabkan muncul 

situasi dimana kita tidak bisa bicara lagi tentang satu jenis state capitalism 

melainkan varian – varian didalamnya. Saat ini, state capitalism memiliki banyak 

varian dan tidak lagi secara ekslusif berhubungan dengan rezim otoriter.31 

Penjelasan para ahli yang  secara spesifik tentang indikator state capitalism 

tidak tersedia terlalu banyak. Namun dari konsep state capitalism yang dijelaskan 

                                                           
30  Williams, Raymond 1983. Capitalism, revised edition. Oxford University Press. hal. 52 
31 Ostrowski, Wojciech 2012. State Capitalism: An Emerging Regime. POLINARES working 

paper. United Kingdom. hal.23-31 
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oleh Ian Bremmer, penulis dapat mengambil beberapa poin indikator state 

capitalism sebagai berikut32:  

1. Mekanisme pasar tidak digunakan sebagaimana fungsinya dalam 

mengontrol kordinasi produksi dan distribusi. Fungsi ini telah diambil alih 

oleh negara dengan sistem kontrol langsung. Kebebasan perdagangan, 

perusahaan, dan tenaga kerja, terganggu oleh intervensi pemerintah dan 

mereka telah keluar konteks dari tugas mereka sebelumnya. 

2. Kontrol di bidang ekonomi di pegang oleh negara yang menggunakan 

perangkat pemerintahan yang dimiliki dan full employment di segala bidang 

dianggap sebagai prestasi utama di bidang ekonomi.  

3. Dalam bentuk state capitalism penuh, negara adalah instrumen kekuasaan 

dari kelompok penguasa baru di bidang ekonomi, yang dihasilkan dari 

birokrasi tertinggi miliknegara pada umumnya (termasuk militer), dan 

tokoh – tokoh terkemuka dari partai birokrasi yang paling berkuasa. Semua 

orang yang bukan milik kelompok ini adalah objek dominasi belaka.  

4. Dalam bentuk state capitalism di sistem demokrasi, negara memiliki fungsi 

pengendali yang sama tetapi tetap dikendalikan oleh masyarakat, hal ini 

bertujuan untuk mencegah birokrasi dari mentransformasikan posisi 

administrasi menjadi alat kekuasaan.  

5. Negara juga memproteksi sektor – sektor yang dianggap dapat memenuhi 

kepentingan domestik jangka panjang. Negara melakukan proteksi dengan 

                                                           
32 Ostrowski, Wojciech 2012. State Capitalism: An Emerging Regime. POLINARES working 

paper. United Kingdom. hal.25 
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memonopoli sektor tersebut dari aktor lain selain negara / private actor dan 

foreign actor.  

2.2.3. Konsep State Capitalism Vertical Structure 

 Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Xi Li, Xuewen Liu, dan Yong 

Wang dari The Hong Kong University of Science and Technology. 33Konsep ini 

didasarkan pada fitur utama dari state capitalism China yang muncul sekitar tahun 

2001. SOE telah memonopoli sebagian besar industri hulu, yaitu industri kunci 

yang diutamakan Pemerintah China, sedangkan industri hilir, yaitu industri yang 

tidak diutamakan Pemerintah China diliberalisasi dan sebagian besar terbuka untuk 

persaingan intensif. Dengan kata lain, industri hulu dikontrol oleh negara, 

sedangkan industri hilir dibuka dan dioperasikan oleh privat.  

Misalnya sektor manufaktur, salah satu industri hilir dan juga salah satu 

sumber utama komoditas perdagangan, dalam dekade terakhir sudah menjadi salah 

satu sektor yang paling diliberalisasi dengan saham terendah yang diinvestasikan 

negara. Sedangkan industri hulu, seperti minyak bumi dan gas alam, listrik, dan 

power, bank, transportasi, peti kemas dan penyimpanan, masih sangat dimonopoli 

oleh SOE. 

 State capitalism vertical structure meyakinkan bahwa tidak ada lagi SOE 

yang berada di hilir. Jika menggabungkan antara vertical structure dan keterbukaan 

perdagangan, kita bisa melihat walaupun industri hulu, SOE, tidak terlibat langsung 

dalam perdagangan internasional namun sangat mempengaruhi GDP. Satu 

                                                           
33 Li, Xi, Liu, Xuewen and Wang, Yong 2012. A Model of China.s State Capitalism. Hong Kong 

University of Science and Technology Press. JEL. Hong Kong. hal.1-72 
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pertanyaan muncul jika dilihat dari pandangan teoritis apakah vertical structure 

terbalik juga akan berhasil untuk SOE, ketika industri hilir dimonopoli oleh SOE 

sedangkan industri hulu diliberalisasi dan dibuka untuk investasi asing. Pertama, 

dalam prakteknya, anggota WTO diwajibkan untuk meliberalisasi sektor yang 

dapat dijadikan kegiatan perdagangan dan memungkinkan investor asing masuk 

secara bebas, sehingga memonopoli secara administratif atas barang – barang yang 

dapat diperdagangkan secara politis sulit untuk dilakukan. Kedua, SOE dengan 

produktifitas rendah di hilir mungkin tidak cukup kompetitif untuk ekspor bahkan 

jika input yang diberikan hulu murah.  

 Teori vertical structure ini juga dapat menjadi alat analisis untuk melihat 

isu – isu negara lain terkait dengan pasar di negara berkembang dan transisi 

ekonomi. Contoh pertama adalah Vietnam. Vietnam adalah contoh transisi ekonomi 

sosialis yang berkembang pesat sejak mulai mengikuti China dalam meliberalisasi 

beberapa industri hilir secara bertahap dan aktif berpartisipasi dalam perdagangan 

internasional. Namun struktur vertikal belum sepenuhnya muncul di Vietnam. Lalu 

contoh kedua, India yang merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan 

ekonominya yang cepat, dan populasi terbesar kedua di dunia. Namun, besarnya 

ekspor manufaktur dan skala FDI yang mengalir masih jauh lebih kecil jika 

dibandingkan China.34 Total permintaan untuk produk dan jasa hilir sangat 

tergantung dengan pasar domestik, sehingga permintaan untuk barang dan jasa hulu 

( seperti listrik, minyak, transportasi, dan bahan baku) relatif kecil. Dengan 

                                                           
34 Bosworth, B., and S. Collins 2008. Accounting for Growth: Comparing China and India. 

Journal of Economic Perspectives. hal.45-66 
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demikian, model ini menunjukkan bahwa aktor di industri hulu tidak akan menjadi 

profitable seperti China bahkan jika mereka memonopolinya. 

 Lalu selanjutnya Rusia. Di Rusia, industri hulu seperti gas alam dan minyak 

sebagian besar dimiliki oleh negaram tetapi dikendalikan oleh oligarki yang kuat.35 

Rusia memiliki populasi yang relatif kecil dan tenaga kerja dengan biaya yang 

tinggi, yang sebagian besar menjelaskan mengapa sektor manufaktur hilir tidak 

memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan China. Lalu kebijakan 

bisa menjadi alasan penting lainnya. Misalnya industri hilir yang belum maju 

menjadi lebih tertekan karena oligarki hulu langsung menjual sebagian besar gas 

alam dan minyak di luar negeri dengan harga internasional, yang pada akhirnya 

memiliki implikasi pada industrialisasi, pertumbuhan, dan pendapatan dalam 

distribusi. Analisis serupa juga mungkin berlaku untuk negara – negara lainnya 

yang kaya akan SDA seperti Brazil, Australia, dan Timur Tengah.  

 Dengan vertical structure ini penulis ingin memberikan sebuah model baru 

state capitalism dimana industri hulu dikendalikan oleh negara melalui monopoli 

BUMN sedangkan industri hilir sebagian besar diliberalisasi dan beroperasi di 

bawah kapitalisme. Hal. ini dapat menjadi pedoman dalam melihat perbedaan state 

capitalism yang dijalankan China. 

2.2.4. Bentuk State Capitalism di China 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan bentuk – bentuk state capitalism yang 

ada di China. Dengan berdasarkan pada indikator state capitalism itu sendiri, sub 

                                                           
35 Shleifer, A., and D. Treisman 1999. Without a Map: Political Tactics and Economic Reform in 

Russia. Cambridge: The MIT Press. hal.75-84 
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bab ini akan memberikan bentuk state capitalism yang dapat dilihat dalam kegiatan 

ekonomi China.  

1. Pengendalian 

Bentuk pertama state capitalism di China yang dapat terlihat adalah 

pengendalian. Negara tidak lagi sebagai aktor yang mengawasi, namun juga telah 

menjadi aktor yang mengendalikan aktivitas ekonomi di China. China tercatat 

sebagai negara dengan tingkat pengendalian sektor negara terbesar jika 

dibandingkan dengan negara lain seperti Rusia dan Brazil, dimana China 

mencatatkan sebesar 80% total pengendaliannya atas sektor negara. Hal ini 

membuat Pemerintah China mampu mengontrol segala bentuk kegiatan 

BUMNnya. Namun bukan hanya itu, ada beberapa kebijakan yang memperlihatkan 

bagaimana pengendalian negara atas pertumbuhan ekonomi di China.  

2. Pembatasan 

Lalu bentuk kedua dari state capitalism yang ada di China adalah 

pembatasan. Negara memberi batasan – batasan yang jelas terhadap segala aktivitas 

yang ada dalam pertumbuhan ekonomi China. Batasan yang diberikan Pemerintah 

China diantaranya pembatasan impor, pembatasan aktor privat dalam 

perekonomian China, pembatasan investasi asing, serta pembatasan persaingan 

pada sektor – sektor yang dijalankan BUMN China. Pembatasa – pembatasan ini 

dilakukan Pemerintah  China dalam menjaga sektor – sektor domestik milik negara 

3. Aktor Dominan 

Bentuk ketiga dari state capitalism China adalah negara tetap menjadi aktor 

yang paling dominan di perekonomian China. Negara tetap menjadi aktor utama 
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yang menopang perekonomian China, karena negara telah bertransformasi menjadi 

aktor yang berperan aktif dalam segala bentuk kegiatan ekonomi China. Dominasi 

negara dapat terlihat di BUMN China dimana beberapa sektor utama masih dimiliki 

negara, investasi di China masih didominasi negara, serta kebijakan – kebijakan 

yang berhubungan dengan ekonomi.   

4. Pelanggaran 

Bentuk keempat dari state capitalism China adalah perilaku negara dalam 

melanggar nilai – nilai mekanisme pasar. Nilai – nilai ini berkaitan dengan teori 

kapitalisme yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai – nilai itu diantaranya 

distribusi sumber daya berdasarkan supply and demand, meminimalkan peran 

negara dalam aktivitas ekonomi, serta menghilangkan subsidi demi tercipta harga 

jelas.36 Dengan China bergabung menjadi anggota WTO, China secara otomatis 

memasuki lingkaran yang mematuhi nilai – nilai tersebut. Namun pada praktiknya, 

China banyak melanggar hal tersebut. 

Bentuk – bentuk state capitalism yang ada di China ini dilihat berdasarkan 

perilaku serta aktivitas negara menurut Ian Bremmer. Keempat bentuk state 

capitalism ini memperlihatkan bagaimana negara menjadi aktor yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan ekonomi China.  

2.2.5. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana suatu bangsa meningkatkan 

ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial rakyatnya. Modernisasi, Westernisasi, 

                                                           
36 Edsforth, Ronald 2012. On the Definition of Capitalism and Its Implications for the Current 

Global Political-Economic Crisis. The International Conference on Cultural Diplomacy & the UN 

Press. Washington DC. hal.1-8 
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dan terutama Industrialisasi adalah istilah lain orang telah digunakan saat 

membahas pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

langsung dengan lingkungan dan isu-isu lingkungan. Karena pembangunan 

ekonomi adalah usaha membangun sebuah kebijakan dengan tujuan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial masyarakat, produktivitas pasar dan kenaikan GDP merupakan 

fenomena pertumbuhan ekonomi maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu aspek dari proses pembangunan ekonomi.37  

 Pertumbuhan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai upaya 

berkelanjutan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi domestik dan kualitas 

hidup dengan membangun kapasitas untuk beradaptasi terhadap perubahan 

ekonomi.38 Definisi ini juga menunjukkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan dalam 

lapangan pekerjaan dan pendapatan di masyarakat. Hal. ini berkaitan dengan 

perluasan total kegiatan ekonomi di masyarakat. Sementara pembangunan ekonomi 

dapat melibatkan pekerjaan dan pertumbuhan pendapatan, juga melibatkan 

peningkatan secara berkelanjutan dalam produktivitas individu, bisnis dan sumber 

daya untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara keseluruhan penduduk dan 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas individual. Dalam konteks 

Negara China, indikator yang dapat dilihat untuk menganalisa pertumbuhan 

ekonomi melalui tiga indikator yaitu pertumbuhan industri China dimana BUMN 

merupakan bentuk industri utama China, neraca perdagangan China yaitu ekspor 

                                                           
37  Sen, Amartya 1983. Development: Which Way Now?. Economic Journal. 93 (372). hal. 745–

762.  
38 Loveridge, Scott, and Morse, George, 1997. Implementing Local Business Retention and 

Expansion Visitation Programs. Northeast Regional Center for Rural Development Publication. 

The Pennsylvania State University 
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dan impor, dan trend investasi China yang menjelaskan bagaimana pembagian 

kepemilikan sektor perekonomian di China. 

2.3.  Kerangka Pemikiran 

Dalam kerangka pemikiran ini, peneliti akan mencoba menjelaskan 

permasalahan utama yang akan diteliti. Penjelaskan ini akan disusun dengan 

menggabungkan antara teori dan konsep yang digunakan dalam meneliti dengan 

masalah yang akan diangkat. 

 Teori kapitalisme digunakan untuk melihat mekanisme pasar yang selalu 

dilanggar oleh negara dalam perekonomian China periode tahun 2009 – 2015. 

Konsep state capitalism yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

state capitalism oleh Ian Bremmer. Konsep ini memberikan penjelasan bagaimana 

negara yang memiliki kebijakan – kebijakan yang dapat menklasifikasikan sistem 

ekonomi negara tersebut sebagai state capitalism. Konsep ini akan membantu 

peneliti dalam menjelaskan kebijakan pembangunan China di sektor ekonomi 

periode tahun 2009 – 2015 melalui sistem ekonomi model state capitalism China. 

Konsep ini juga akan dibantu oleh konsep baru yang diberikan oleh Xi Li, Xuewen 

Liu, dan Yong Wang yaitu konsep state capitalism vertical structure. Bentuk state 

capitalism China dapat digunakan sebagai tolak ukur awal dari sifat negara dalam 

perekonomian China. Bentuk ini dilandasi oleh konsep state capitalism Ian 

Bremmer dan penulis mengklasifikasikannya kedalam empat bentuk karena 

keempat bentuk inilah merupakan bentuk utama state capitalism yang ada di China, 

yaitu pengendalian, pembatasan, aktor dominan, dan pelanggaran. Lalu konsep 

pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai alat dalam membantu melihat kebijakan 
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pembangunan ekonomi yang dirancang oleh Pemerintah China. Konsep – konsep 

ini akan membantu peneliti dalam memberikan gambaran lebih tajam tentang 

model state capitalism yang dimiliki China. Dengan demikian, peneliti akan 

melihat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi China periode tahun 2009 – 2015 dapat 

dilihat melalui konsep state capitalism sehingga akan didapatkan jawaban bahwa 

sistem ekonomi China dapat dikatakan sebagai state capitalism atau tidak. Bagan 

kerangka pikir dapat dilihat di bawah.  
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BAB III. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penulis akan menggunakan penjelasan dengan alur 

umum ke khusus dimana penulis akan memulai pembahasan dengan 

memaparkan masalah secara umum terlebih dahulu lalu selanjutnya akan 

memaparkan masalah secara khusus. 

Penelitian kualitatif berguna untuk memahami fenomena sosial melalui 

gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam mengenai 

makna (meaning). 39 

Metode penelitian kualitatif mengambil variabel yang tidak eksplisit 

atau terlihat jelas dan lebih memiliki dinamika. Tipe penelitian kualitatif tidak 

cukup hanya didukung dengan data matematis, namun lebih didukung pada 

analasis hubungan antar variabel.40 

                                                           
39Masyhuri dan Zainuddin. 2008. Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refika 

Aditama. hal. 14. 
40 Harvey,HAL. and Breacher, Michael 2002,  Evaluating Methodologies in International 

Studies, Ann Arbor: The University of Michigan Press, hal. 116-130 



34 

 

Berdasarkan definisi di atas, maka peneliti mencoba meneliti dan 

memahami state capitalism China dalam pertumbuhan ekonominya periode 

tahun 2009 – 2015.  

3.2. Fokus Penelitian 

Peneliti berfokus pada penerapan state capitalism terhadap 

perekonomian China di periode tahun 2009 – 2015 yang dilihat melalui tiga 

indikator utama yaitu pertumbuhan BUMN, laju investasi, serta neraca 

perdagangan China yaitu impor dan ekspor. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Penulis 

memperoleh data tersebut melalui sumber-sumber terdahulu baik berupa 

jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek 

yang diteliti, terutama yang menyangkut pertumbuhan BUMN, laju investasi, 

serta neraca perdagangan China di periode tahun 2009 – 2015. Data ini 

kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

Menurut Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya 

dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.41 

 

                                                           
41Ibid, hal.157 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, yaitu telaah 

pustaka (library research). Penulis mengumpulkan data teoritis yang 

bersumber dari literatur, berupa buku, artikel, makalah, koran, jurnal, 

dokumen, dan situs-situs resmi yang memuat dan menjelaskan kebijakan 

pembangunan Negara China yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data 

ini penulis peroleh secara langsung, maupun yang diperoleh melalui akses 

internet. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana 

dalam menggambarkan kasus yang diteliti tergantung pada validitas data 

informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini.  

 

3.5. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif adalah penyajian data dimana ini berarti sebagai 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan tertentu. Penyajian data 

kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan 

bagan, sehingga kemudian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi 

dan kemudian dapat menentukan apakah menarik kesimpulan sudah benar 

ataukah harus terus melakukan analisis demi mendapatkan kesimpulan yang 

valid.42 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis 

data kualitatif. Penulis menganalisis dan menjelaskan permasalahan 

berdasarkan data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep 

                                                           
42 Silalahi, U. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. hal. 10 
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yang digunakan. Disamping itu, Data yang dianalisis sebagian besar berasal 

dari catatan pengamatan dokumen dan rekaman arsip, baik yang dipublikasikan 

oleh Pihak China, maupun pihak terkait. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB IV 

 SISTEM EKONOMI CHINA 

 

 

 Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa bagian yang dapat melengkapi 

penelitian ini. Fokus dalam bab ini adalah perjalanan sistem ekonomi China pasca 

terbentuknya RRC (Republik Rakyat China) hingga tahun 2008. Dalam penelitian 

ini kata “China” digunakan untuk merepresentasi RRC. Kata China dipilih karena 

kata tersebut lebih dikenal secara luas. Kata China sendiri merupakan bahasa 

Inggris terjemahan dari bahasa mandarin untuk menyebutkan RRC yaitu Zhongguo 

(中國).43  

Bab ini akan dibagi pada dua sub bab. Sub bab pertama adalah gambaran 

singkat terbentuknya RRC dan sistem politiknya. Sistem ekonomi umumnya tidak 

terlepas dari sistem politik yang digunakan negara tersebut, dimana sistem politik 

merupakan sistem dari politik dan pemerintahan yang biasanya berkaitan dengan 

sistem legal, sistem ekonomi, sistem budaya, serta sistem sosial lainnya.44 

                                                           
43 < http://www.chinasage.info/chinaname.htm >. Diakses tanggal 14 Maret 2017. Sebenarnya 

untuk penelusuran asal kata China sendiri belum sepenuhnya ditemukan karena muncul beberapa 

argumen tentang asal kata China misalnya muncul ketika dinasti Qin dan muncul dari bangsa 

Portugis yang menyebut tembikar dari China dengan kata “China”. 
44 Almond, Gabriel A. 2000. Comparative Politics Today: A World View. Longman Pub Group. 

Hal.14 

http://www.chinasage.info/chinaname.htm
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Sedangkan sistem ekonomi adalah acuan dalam struktur pengambilan keputusan 

dari perekonomian untuk menentukan penggunaan input ekonomi (faktor – faktor 

produksi), distribusi output, tingkat sentralisasi dalam pengambilan keputusan, dan 

yang membuat keputusan. 45 Lalu pada sub bab kedua adalah sub bab yang 

membahas sejarah sistem ekonomi China pasca terbentuknya RRC hingga tahun 

2008. Sub bab ini juga akan dibagi kedalam tiga bagian yaitu pertama sistem 

ekonomi China periode awal RRC (1949 hingga 1978), kedua sistem ekonomi 

China periode reformasi ekonomi (1978 hingga 1990an), dan ketiga adalah sistem 

ekonomi China pasca bergabung dengan WTO (2001 hingga 2008).  

4.1. Gambaran singkat terbentuknya RRC 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, perjalanan sistem ekonomi China tidak 

terlepas dari sistem politiknya. Sistem politik China menentukan bagaimana 

struktur kepemimpinan Pemerintah China berjalan yang akhirnya mempengaruhi 

sistem ekonomi yang digunakan China. Maka untuk melihat proses sistem ekonomi 

China terbentuk, sistem politik China tidak dapat kita hilangkan. 

 Dr. Sun Yat Sen merupakan tokoh revolusi awal China. Sebelumnya China 

dipimpin oleh Pemerintah Dinasti Qing, yang akhirnya runtuh setelah tertekan 

pihak asing dan juga invasi yang dilakukan Jepang.46 Pemberontakan yang terjadi 

di China untuk melengserkan Dinasti Qing membantu Sun dalam melakukan 

revolusi China. Pada tanggal 1 Januari 1912 Sun diangkat menjadi presiden pertama 

Republik China, dan Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui 

                                                           
45 Rosser, Mariana V. and J Barkley Jr. 2003, Comparative Economics in a Transforming World 

Economy. MIT Press. p. 1 
46 Spence, Jonathan D 1990. The Search For Modern China. WW. Norton & Company. Hal. 161 



39 

 

pemerintahan baru China.47 Pada tahun 1917 Sun menjalankan Revolusi China 

yang ketiga. Pada tahun 1923 Sun menandatangani perjanjian Sun – Joffe untuk 

menyatakan ketersediaan Uni Soviet dalam membantu Sun merevolusi China. 

Walaupun dibantu Uni Soviet namun Sun tidak terpengaruh dengan doktrin 

ideologi Uni Soviet.48 Pada tahun 1945 pertikaian PKC dan KMT terus memanas. 

Walaupun awalnya mengalami banyak kekalahan namun PKC makin memperluas 

ideologinya di daerah pedesaan melalui politik land reform, dimana mereka 

merampas tanah – tanah milik tuan tanah dan diberikan kepada kaum petani yang 

menggarap.49 Akhirnya pada tahun 1949 PKC dapat menyingkirkan KMT dan 

memperkuat ideologi komunisme di China daratan dan lahirlah RRC (Rebuplik 

Rakyat China). 

4.2. Sejarah Sistem Ekonomi China 

Sub bab ini akan menjelaskan perjalanan sistem ekonomi China dari awal 

terbentuknya RRC hingga tahun 2008. Sub bab ini akan dibagi kedalam tiga bagian, 

pertama adalah sistem ekonomi China periode awal RRC (1949 hingga 1978), 

kedua sistem ekonomi China pasca reformasi ekonomi (1978 hingga 1990an), dan 

ketiga sistem ekonomi China pasca bergabung dengan WTO (2001 hingga 2008). 

Tujuan dari sub bab ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana perjalanan 

sistem ekonomi politik China terbentuk di tiga periode ini sehingga akan 

memperlihatkan keunikan dari sistem ekonomi China di tiap periode ini. Dan pada 

                                                           
47 Dong, Stella 2004. The Man Who Change China. Form Asia. Hong Kong. Hal. 64 
48 Ibid. Hal. 95 
49 Ibid. Hal. 11 
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akhirnya akan memberikan acuan awal dalam melihat sistem ekonomi China di 

periode selanjutnya. 

4.2.1. Sistem Ekonomi China Periode Awal RRC (1949 hingga 1978) 

 Di periode ini, China yang berideologi komunis mulai membentuk sistem 

ekonominya. Stella Dong dan William Joseph mengatakan bahwa pada periode ini 

sistem ekonomi yang dijalankan China adalah sosialis.50 Sistem ekonomi sosialis 

merupakan sistem ekonomi dimana kepemilikan alat produksi dimiliki secara sosial 

atau bersama, dan hasil produksi diartikan sebagai hasil bersama. Atau dapat 

diartikan secara singkat dengan sistem ekonomi yang dijalankan negara atau 

kepemilikan kolektif dalam hal produksi, lahan, dan modal.51 Memang dari bentuk 

kebijakan yang dirancang Mao dan PKC dapat dilihat bahwa sistem ekonomi 

sosialis digunakan China pada periode kepemimpinan Mao.  

Di awal periode ini, Mao melihat Uni Soviet sebagai kiblat dalam 

pembangunan ekonomi China. Selama periode tersebut, China di bawah 

kepemimpinan Mao Zedong menjalankan sistem ekonomi terpusat dan terencana. 

Sebagian besar output ekonomi negara dikontrol oleh negara, yang menetapkan 

tujuan produksi, pengendalian harga, dan kontrol alokasi sumber daya di setiap 

kegiatan ekonomi.52  

                                                           
50 Dong, Stella 2004. The Man Who Change China. Form Asia. Hong Kong. Hal. 4 dan Joseph, 

William A. 1986. Tragedy of Good Intentions : Post Mao Views of the Great Leap, Forward. 

Modern China. Hal. 11 
51 Rosser, Mariana V. dan J Barkley Jr. 2003. Comparative Economics in a Transforming World 

Economy. MIT Press. Hal. 53 
52 Morrison, Wayne M. 2015. China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and 

Implications for the United States. Congressional Research Service Report. Washington DC. Hal. 

3 
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Dari awal periode ini hingga tahun 1962, standar hidup China terus menerus 

turun hingga 20,3%, dan pada tahun 1966 – 1968 turun kembali hingga 9,6%. 

Periode di atas merupakan periode Great Leap Forward (GLF) dan Revolusi 

Kebudayaan yang diusung oleh Mao untuk memperkuat pondasi perekonomian 

China. GLF merupakan ide Mao untuk memfokuskan ekonomi China terhadap 

industri berat seperti logam dan baja. Lahan pertanian diubah menjadi lahan 

industri, kemerosotan ekonomi China yang berdampak pada meninggalnya jutaan 

masyarakat China akibat kemiskinan yang terjadi.53 Alasan lain rendahnya GDP 

perkapita China disebabkan oleh konsumsi domestik yang rendah akibat 

masyarakat yang tidak mampu membeli barang untuk keperluan sehari – hari.54  

Pada periode tersebut, semua peternakan penduduk dijalankan secara dalam 

ruang lingkup komune besar dimana segala hasil produksinya dikumpulkan oleh 

komune – komune kecil dan langsung dikirim ke komune utama Pemerintahan 

China. Untuk mendukung kemajuan pesat dalam indutrialisasi, pemerintah pusat 

melakukan investasi besar – besaran dalam bentuk modal fisik dan dan tenaga kerja 

selama tahun 1960an dan 1970an. Akibatnya pada tahun 1978, hampir ¾ dari output 

industri di kuasai oleh BUMN.55  

Seperti itulah kebijakan ekonomi yang dijalankan China di periode tersebut. 

Karena sebagian besar aspek ekonomi dijalankan oleh pemerintah pusat sehingga 

tidak ada mekanisme pasar yang mengalokasikan sumber daya secara efisien dan 

                                                           
53 Joseph, William A. 1986. Tragedy of Good Intentions : Post Mao Views of the Great Leap 

Forward. Modern China. Hal. 419 
54 Ibid Hal. 422 
55 Ibid Hal. 4 
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juga karena hal tersebut perusahaan tidak berinovasi, pekerja tidak dibayar secara 

layak, dan perusahaan tidak memikirikan kualitas barang produksi mereka. 

4.2.2. Sistem Ekonomi China Periode Reformasi Ekonomi (1978 hingga 

1990an) 

 Pada periode ini, China yang dipimpin oleh Deng Xiaoping memutuskan 

untuk meninggalkan ekonomi politik bergaya Soviet, melakukan reformasi 

ekonomi dan membuka diri terhadap perdagangan dan investasi dengan Barat 

dengan harapan dapat secara signifikan meningkatkan perekonomian serta standar 

hidup masyarakat China. Maddison Angus dan  Gregory C. Chow mengatakan 

bahwa pada periode ini sistem ekonomi yang digunakan China adalah market 

socialism.56 Market socialism adalah sistem ekonomi dimana kepemilikan bersama 

atau kepemilikan negara beroperasi dalam ekonomi pasar. Ekonomi pasar tersebut 

digunakan sebagai acuan alokasi modal dan keuntungan digunakan untuk 

kepentingan institusi publik atau secara langsung untuk para pekerja.57 Deng 

Xiaoping sebagai Pemimpin China, yang disebut sebagai arsitek reformasi ekonomi 

China berkata: “Black cat, white cat, what does it matter what color the cat is as 

long as it catches mice?” (kucing hitam, kucing putih, apakah penting warna kucing 

selama ia dapat menangkap tikus?).58 

 Di awal tahun 1979, China meluncurkan beberapa reformasi ekonominya. 

Pertama, pemerintah pusat menetapkan harga serta insentif kepemilikan untuk 

                                                           
56 Angus Maddison 2007. Chinese Economic Performance in the Long Run. The Organization for 

Economic Cooperation and Development. Hal. 5 dan Chow, Gregory C. 2011. Economic Planning 

in China. CEPS Working Paper. Princeton University. Hal. 3 
57 Bertell Ollman 1998. Market Socialism: the Debate Among Socialists. Oxford Press. Hal. 15 
58 Angus Maddison 2007. Chinese Economic Performance in the Long Run. The Organization for 

Economic Cooperation and Development. Hal. 69 
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petani, dimana mereka dapat menjual sebagian hasil panen mereka di pasar bebas. 

Kedua, pemerintah menetapkan empat zona spesial ekonomi di sepanjang teluk 

untuk menarik investor asing, memperkuat ekspor, dan impor produk teknologi 

tinggi masuk ke China. Dan yang ketiga yaitu melakukan kebijakan ekonomi 

desentralisasi di beberapa sektor terutama perdagangan. Namun dalam periode ini 

sebenarnya Deng Xiaoping terlihat cukup berfokus kepada reformasi BUMN. 

Seperti tanggapan kedua peneliti yang dijelaskan di atas, transisi sistem ekonomi 

pada periode ini melibatkan reformasi kepemilikan negara dengan menggunakan 

sistem pasar. 

 Di awal periode ini, kebijakan empat zona spesial yang dirancang Deng 

yaitu Special Economic Zones (SEZ) yang berada di empat daerah di China yaitu 

Shenzhen, Shantou, dan Zhuhai yang berada di provinsi Guangdong, dan Xiamen 

yang berada di provinsi Fujian.59 SEZ dianggap sangat spesial karena empat daerah 

ini menjadi tempat pertama di China yang dibuka untuk investasi asing. Selain itu 

SEZ dianggap strategis karena investor asing akan disediakan oleh Pemerintah 

China dengan tenaga kerja murah, pelabuhan dan bandara yang dekat sehingga 

tidak akan sulit untuk mendapatkan  bahan baku. Dan pada zona ini Pemerintah 

China memperlihatkan betapa rendahnya intervensi Pemerintah China di zona ini. 

Liberalisasi perdagangan menjadi salah satu kunci utama kesuksesan 

ekonomi China di periode ini. Menghapuskan penghalang perdagangan mendorong 

kompetisi antar aktor dan menarik FDI masuk. Kesuksesan reformasi China ini 

disebut Deng Xiaoping proses yang dianalogikan seperti ”menyeberangi sungai 

                                                           
59 Mark, Lauren 2017. Special Economic Zones in China 

The Reforms That Made China's Economy What It Is Today. < https://www.thoughtco.com/chinas-

special-economic-zones-sez-687417 >. Diakses tanggal 1 April 2017 

https://www.thoughtco.com/chinas-special-economic-zones-sez-687417
https://www.thoughtco.com/chinas-special-economic-zones-sez-687417
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dengan menginjak batu” yang berarti China mampu bertrasnformasi dan 

meningkatkan perekonomiannya tanpa harus tenggelam dan menjadi sama dengan 

negara barat dalam hal ideologinya. 60 

 Pada periode ini, tepatnya tahun 1982, salah satu kebijakan Deng Xiaoping 

yang dapat membantu China dalam mentransformasikan sistem ekonominya adalah 

dengan membangun Komisi Rekonstruksi Sistem Ekonomi. Komisi ini berjalan di 

bawah Kepala Menteri sedangkan komisi perencanaan di bawahi oleh wakil 

menteri.61  

 Dalam reformasi ekonomi China di periode ini, Deng Xiaoping juga  

melakukan reformasi di BUMN China. 62 Reformasi BUMN ini menjadi salah satu 

fokus China untuk bertransisi dari sistem ekonomi sebelumnya. Reformasi kedua 

ini dapat dibagi kedalam tiga fase. Fase pertama yaitu tahun 1985 hingga 1995. Fase 

ini berfokus untuk meningkatkan kualitas BUMN dengan cara memberikan otoritas 

lebih kepada BUMN. Oleh karena itu, pada tahun 1987 diperkenalkan sistem 

tanggung jawab yang disebut Pemerintah China sebagai “contract responsibility 

system”. Sistem ini memberikan BUMN kebebasan untuk mengambil keputusan 

terhadap segala aktivitas produksi BUMN. Dalam hal ini yang diberikan kontrak 

tanggung jawab adalah pihak manajemen atas yang memegang kendali 

perusahaan.63  

                                                           
60 Chow, Gregory C. 2011. Economic Planning in China. CEPS Working Paper. Princeton 

University. Hal. 3 
61 Zhu, Xiaodong 2012. Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future. Journal of 

Economic Perspectives. Hal. 3 
62 Jinglian ,Wu 2000. China’s Economic Reform: Past, Present and Future. 

< http://www.oycf.org/Perspectives2/5_043000/china.htm >. Diakses tanggal 16 Maret 2017 
63 Chow, Gregory C. 2004. Economic Reform and Growth in China. Annals of Economics and 

Finance. Hal. 130 – 131  

http://www.oycf.org/Perspectives2/5_043000/china.htm
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 Pada fase kedua, Pemerintah China ingin BUMN China menjadi perusahaan 

yang lebih kompetitif di persaingan global. Maka pada fase kedua ini, China mulai 

menerapkan orientasi pasar untuk mendewasakan BUMN China. Dan sistem 

ekonomi pasar sosialis terlihat pada fase ini, karena Pemerintah China mengatur 

arus modal berdasarkan pasar dan  memperbaiki struktur BUMN China diantaranya 

memberikan target yang harus dicapai BUMN, memberikan kejelasan dalam hak 

kepemilikan, dan mengurangi intervensi negara agar BUMN mampu berkembang. 

 Fase ketiga yaitu pada akhir tahun 1990an dimana pada fase ini Pemerintah 

China mulai mengevaluasi kinerja BUMN. Langkah signifikan dari reformasi 

BUMN terjadi fase ini adalah ketika Sekertaris Partai Jiang Zemin menyampaikan 

sebuah laporan penting pada Kongres Partai Komunis di bulan September 1997. 

Dalam laporan ini disampaikan bahwa pemerintah akan merelakan kepemilikan dan 

kontrol terhadap BUMN kecil dan menengah dan akan memegang kontrol terhadap 

BUMN besar saja.64 Dalam hal ini BUMN kecil dan BUMN besar bukan hanya 

ditentukan berdasarkan besar dan luasnya BUMN tersebut dalam melakukan 

aktivitas produksinya. Namun besar dan kecilnya BUMN ditentukan oleh profit 

yang diraih oleh BUMN tersebut. Dalam kebijakan ini, Pemerintah China telah 

menentukan akan melepas BUMN yang tidak dapat memenuhi target yang 

diberikan negara. Karena China telah berorientasi pasar, pada periode ini 

Pemerintah China tidak lagi mempermasalahkan banyaknya BUMN yang mereka 

miliki, namun BUMN yang mereka inginkan adalah BUMN yang menguntungkan 

                                                           
64 Zhu, Xiaodong 2012. Understanding China’s Growth: Past, Present, and Future. Journal of 

Economic Perspectives. Hal. 3 
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negara dan dapat menjadi sumber pendapatan besar untuk pertumbuhan ekonomi 

China.  

 Sistem di atas merupakan langkah Pemerintah China untuk 

mentransformasikan BUMN mereka agar menjadi perusahaan yang lebih efektif 

dalam menopang pembangunan ekonomi China. Pada periode ini Pemerintah China 

tidak hanya fokus dalam mentransformasikan sistem ekonomi China, namun juga 

mengembangkan BUMN China. Hal ini terlihat bahwa Pemerintah China tetap 

menganggap BUMN sebagai bagian penting dalam transformasi sistem ekonomi 

China di periode ini. 

 Periode ini merupakan salah satu awal Pemerintah China yang mulai 

meninggalkan sistem ekonomi sosialisnya dengan beralih ke sistem ekonomi 

sosialis pasar atau market socialism. Perbedaan terletak pada pengaturan alur 

distribusi modal dengan sistem pasar. Dan dalam transisi ini BUMN masih menjadi 

salah satu fokus utama Deng. Hal ini dikarenakan dengan Deng menjalankan 

kebijakan SEZ tersebut, maka Deng yakin BUMN harus lebih kompetitif dengan 

keterbukaan China di periode ini. 

4.2.3. Sistem Ekonomi China Pasca Bergabung dengan WTO (2001 hingga 

2008) 

 Pada periode ini, setidaknya ada dua penelitian yang menjelaskan sistem 

ekonomi China saat itu. Li Xing juga Timothy M. Shaw serta Michael Mingdu 

menjelaskan bahwa pada periode tersebut sistem ekonomi yang dijalankan China 



47 

 

adalah state capitalism.65 Jika mengacu pada definisi state capitalism yaitu ketika 

negara tidak lagi menjadi aktor penyedia regulasi saja namun telah menjadi aktor 

yang ikut aktif dalam kegiatan ekonomi, hal ini dapat terlihat di periode ini.  

Diawal periode ini, tepatnya tahun 2001, secara resmi China bergabung 

dengan WTO. Namun kenyataannya China telah berkali – kali mencoba bergabung 

dengan WTO dan pada tahun 2001 China baru mendapatkan status keanggotaannya 

di WTO.66 Pada tahun 1999, Zhu Rongji yang saat itu menjabat sebagai Pemimpin 

China datang ke Washington untuk membicarakan permintaan China menjadi 

anggota WTO. Namun detail pembicaraan di pertemuan tersebut tidak ditemukan, 

tetapi ada faktor ekonomi dan politik yang akhirnya mendorong AS untuk 

membantu China mendapatkan keanggotaannya di WTO. Hal ini mendorong 

hubungan diplomatik antara China dan AS yang dapat memudahkan China dalam 

menjadi anggota WTO.67 

Selanjutnya keterbukaan China dan bergabungnya dengan WTO membuat 

AS yang merupakan salah satu negara yang membantu China untuk menjadi 

anggota WTO mulai mengintervensi China. Pemerintah AS dan industri perbankan 

AS menekan China untuk membuka akses sektor perbankan kepada pihak asing, 

namun Pemerintah China tidak memberikan akses tersebut. Intervensi Pemerintah 

                                                           
65 Xing, Li and Shaw, Timothy M. 2013. The Political Economy of Chinese State Capitalism. JCIR 

Press. Vol.1. Denmark. hal.88-113 dan Mingdu, Michael 2013. China’s State Capitalism and World 

Trade Law. Lancaster University Press. United Kingdom. Hal.1-47 
66 Prime, Penelope B. 2002. China joins the WTO: How, Why and What Now?. Business 

Economics Press. Hal. 12 
67 Ibid. Hal. 13 
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China dalam sektor perbankan sangat besar dan mereka percaya diri dalam 

menjalankan bank – bank BUMN.68  

 Kondisi yang harus diikuti oleh China ketika bergabung dengan WTO 

diantaranya menurunkan tarif impor, izin untuk perusahaan asing dalam menjual 

secara langsung di pasar domestik China, dan membuka sektor telekomunikasi dan 

keuangan dalam persaingan global. China setuju dalam mengurangi tarif di produk 

agrikultural dari 31.5% menjadi 14.5% di bulan Januari 2004. Tarif produk industri 

akan dikurangi dari 35% menjadi 17% dalam periode lima tahun. Perusahaan asing 

dapat memegang saham minoritas dalam pengamanan dana kerjasama sebesar 33% 

hingga 49% selama tiga tahun setelah bergabung.69  

Pada periode ini, salah satu rencana Pemerintah China untuk menghadapi 

persaingan global adalah lebih meningkatkan peran sektor negara dalam 

perekonomian China walaupun pada periode tersebut sektor privat terus 

berkembang. Di periode ini, Pemerintah China membuat rancangan yang lebih rinci 

tentang BUMN yang ada di China. Pemerintah China mendefinisikan BUMN 

sebagai sebuah perusahaan yang mana seluruh asetnya dimiliki oleh negara baik 

BUMN yang dimiliki oleh pusat maupun dimiliki oleh provinsi atau pemerintah 

lokal.70 BUMN kepemilikan pusat dikelola oleh SASAC (State Owned Assets 

Supervision and Administration Commission of the State Council). Keuangan 

BUMN dimonitori langsung oleh CBRC (China Banking Regulatory Commission), 

CIRC (China Insurance Regulatory Commission), dan CSRC (China Securities 

                                                           
68 Siebert, Horst 2007. China: Coming to Grips with the New Global Player. The World Economy. 

hal.901. 
69 Ibid. Hal. 907 
70 Lee, Junyeop 2009. State Owned Enterprises in China: Reviewing the Evidence. Organization 

for Economic Cooperation and Development. Hal. 8 
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Regulatory Commission).71 Untuk lebih memperjelas berbagai macam bentuk 

perusahaan di China, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1. kategori perusahaan terdaftar 

Status Registrasi 
Definisi 

Perusahaan yang didanai domestik 

State-owned enterprises 
Badan ekonomi tanpa kerjasama, dimana aset 

keseluruhan dimiliki oleh negara 

State-holding enterprises 

Perusahaan dimana persentase aset negara lebih 

besar ketimbang pemegang saham lainnya di 

perusahaan ini 

Collective-owned enterprises 

Badan ekonomi dimana asetnya dimiliki secara 

kolektif. Kepemilikan biasanya menjadi 

kepemilikan publik 

Cooperative enterprises 

Unit ekonomi yang dibentuk untuk basis 

kerjasama, dengan kepemilikan terbagi dari 

sebagian pegawai perusahaan dan sebagian dari 

investor luar, dimana operasi dan manajemen 

ditentukan oleh semua anggota yang 

berpartisipasi dalam aktifitas produksi 

Joint ownership enterprises 

Unit ekonomi yang dibentuk melalui kerjasama 

investasi oleh dua atau lebih perusahaan atau 

institusi. 

Limited liability corporations 
Unit ekonomi dengan modal yang berasal dari 

2 hinggal 49 investor.  

Share-holding corporations Ltd. 

Unit ekonomi dengan total modal yang 

terdaftar dibagi rata dalam sahamnya sehingga 

tidak terjadi permasalahan saham. 

Private Enterprises 

Unit ekonomi yang investor serta 

pengontrolnya berasal dari individu yang 

mempekerjakan pegawai untuk mencapai 

keuntungan. 

Perusahaan yang didanai oleh asing  

Perusahaan dengan dana dari Hong Kong, 

Macao, dan Taiwan 

Seluruh perusahaan industrial yang terdaftar 

sebagai joint-venture, cooperative, perusahaan 

                                                           
71 Ibid Hal. 5 
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investasi industri dan limited liability 

corporations dengan pendanaan dari Hong 

Kong, Macao, dan Taiwan 

Foreign funded enterprises 

Seluruh perusahaan industrial yang terdaftar 

sebagai joint-venture, cooperative, perusahaan 

investasi industri dan limited liability 

corporations dengan pendanaan dari asing 

Sumber National Bureau of Statistic China
72 

Tabel di atas menunjukkan bentuk perusahaan yang dibedakan ke dalam dua 

bentuk yaitu perusahaan yang didanai pihak domestik yaitu negara, dan penduduk 

China serta perusahaan yang didanai oleh pihak asing yaitu negara diluar China dan 

aktor privat yang menanamkan modalnya di China. State owned enterprise 

merupakan sektor yang sepenuhnya ditutup untuk kerjasama dan sepenuhnya 

didanai oleh negara. Selain itu perusahaan dengan bentuk State-holding enterprises, 

Collective-owned enterprises, Cooperative enterprises, dan Joint ownership 

enterprises merupakan bentuk perusahaan yang sahamnya masih dipegang oleh 

negara. Sedangkan perusahaan dengan bentuk Limited liability corporations, 

Share-holding corporations Ltd., dan Private Enterprises merupakan bentuk 

perusahaan yang mayoritas dipegang oleh individu yang berasal dari China dan 

beberapa dipegang oleh institusi.  

Perusahaan dengan dana dari Hong Kong, Macao, dan Taiwan adalah 

bentuk perusahaan yang didanai oleh ketiga negara tersebut. Belum diketahui 

mengapa ketiga negara ini dibedakan secara spesial namun ketiga negara tersebut 

merupakan negara yang cukup bertentangan secara politik dengan China. Dengan 

membedakan ketiga negara tersebut dapat menjadi indikasi bahwa secara ekonomi 

                                                           
72 National Bureau of Statistics of China 2010 
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ketiga negara tersebut cukup penting dalam investasi yang masuk ke China dan 

menjadi salah satu indikasi hubungan yang lebih baik kepada tiga negara tersebut. 

Dan Foreign funded enterprises merupakan perusahaan yang sepenuhnya didanai 

oleh pihak asing baik negara, perusahaan, maupun individu. 

Selain itu pada periode ini Pemerintah juga membentuk SASAC (State-

owned Assets Supervision and Administration Commission) untuk mengelola sektor 

negara milik China. SASAC sebagai badan yang diberikan otoritas untuk 

memegang serta mengelola sektor negara dibentuk oleh dewan negara tahun 2003 

dan pada tahun 2009 secara formal SASAC diberikan hak untuk mengatur serta 

memegang saham BUMN China keseluruhan.73 Setidaknya setelah SASAC pusat, 

ada sekitar 30 provinsi di China yang memiliki SASAC di tingkat provinsi. BUMN 

lokal yang dikelola oleh tiap provinsi untuk menopang ekonomi lokal. Untuk 

melihat struktur hirarki SASAC secara keseluruhan dapat dilihat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 National Bureau of Statistic China 2010. China Statistic Yearbook 2010. < 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexeh.htm >. Diakses tanggal 20 Januari 2017 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexeh.htm
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Gambar 4.2. kerangka hirarki SASAC China  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber National Bureau of Statistic China
74

 

Didalam kerangka tersebut dapat kita lihat state council masih menjadi 

pusat kendali, sejalan dengan politik yang dianut China. Dan kementerian, SASAC, 

serta pemerintahan tingkat lokal yaitu tingkat provinsi berada pada tingkat yang 

sama, hal ini dimaksudkan untuk saling melengkapi sistem tersebut agar berjalan 

baik. Namun walaupun setingkat, SASAC diberikan otoritas yang besar dalam 

mengambil keputusan dalam urusan BUMN maupun investasi milik negara. Namun 

SASAC tetap patuh dengan kepentingan serta arah negara. BUMN pusat biasanya 

langsung berjalan di bawah SASAC pusat, hal ini dikarenakan BUMN pusat 

                                                           
74 Ibid 
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biasanya berada pada tingkat perdagangan yang lebih luas. BUMN lokal 

berhubungan dengan SASAC lokal dan SASAC pusat. Hal ini dikarenakan SASAC 

pusat mengontrol semua tingkatan BUMN di China, sedangkan SASAC lokal 

berguna untuk menjadi perpanjangan tangan SASAC pusat untuk urusan yang lebih 

kecil. 

Selain Pemerintah China menerbitkan panduan tersebut, Pemerintah China 

semakin membuat batas – batas jelas untuk pihak asing dalam kegiatan 

ekonominya. Perusahaan asing dan perusahaan milik swasta diberikan aturan – 

aturan yang ketat sehingga untuk bersaing dengan perusahaan milik negara sangat 

susah. Tak lama setelah Dewan Negara menerbitkan "Tiga puluh enam Pedoman 

non-publik Ekonomi”, di tahun 2005 State-owned Assets Supervision and 

Administration Commission (SASAC) memperlihatkan bahwa BUMN sepenuhnya 

mengontrol dan menjalankan tujuh industri utama, termasuk energi dan pembangkit 

listrik. Selain itu, sektor telekomunikasi dan sektor lainnya pun sudah mulai 

dikuasai oleh BUMN.75 

Di tahun 2007, tingkat pertumbuhan GDP China sebesar 13%. Pada tahun 

2008 tingkat pertumbuhan GDP China turun hingga 9%, ketika Lehmman Brother 

Fiasco terjadi. Untuk Untuk menghadapi krisis finansial global ini, pada bulan 

november tahun 2008, Pemerintah China mengumumkan kebijakan makroekonomi 

untuk beberapa industri. Kebijakan paling penting adalah paket stimulus 4 Triliun 

Yuan untuk 2009 – 2010 yang diumumkan November tahun 2008. Karena struktur 

Pemerintahan China yang berlandasan komunisme membuat Pemerintah China 

                                                           
75 Duan, Peijun and Saich, Tony 2014. Reforming China’s Monopolies. HKS Faculty Research 

Working Paper. United State. hal.1-71 
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dapat langsung memberikan bantuan langsung kepada sektor industri demi 

menstabilkan perekonomian China.  

Periode ini sempat dipersulit dengan transisi China yang bergabung dengan 

WTO sehingga China harus beradaptasi dengan sistem baru dan juga krisis finansial 

global yang cukup mempengaruhi ekonomi China. Namun kebijakan – kebijakan 

yang dirancang oleh Pemerintah China mampu menstabilkan perekonomian China. 

Dari ketiga periode transisi sistem ekonomi China di atas dapat diamabil 

beberapa poin penting dari tiap periode di atas yang akan ditampilkan melalui tabel 

di bawah ini. 

Tabel 4.3. Garis besar transisi sistem ekonomi China dalam tiga periode 

Periode Sistem Ekonomi Main Policy 

1949 hingga 1978 Sosialis (socialism) 1. Ekonomi terencana dan 

terpusat 

2. Sistem komunal 

3. Arus modal dan tenaga 

kerja yang diatur negara 

4. belum ada kepemilikan 

pribadi 

1978 hingga 1990 Sosialis Pasar (market 

socialism) 

1. Arus modal dan tenaga 

kerja diatur oleh mekanisme 

pasar 

2. Kepemilikan pribadi telah 

diizinkan 

3. Reformasi BUMN agar 

lebih kompetitif dengan 

perusahaan asing 

4. Investasi asing sudah mulai 

masuk 

5. BUMN diberi keleluasaan 

untuk berkembang 

2001 hingga 2008 Kapitalisme negara (State 

capitalism) 

1. China mengatur sistem 

ekonominya pasca bergabung 

dengan WTO 

2. mekanisme pasar lebih 

baik 

3. membentuk SASAC untuk 

mengembangkan BUMN 
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4. aturan ketat untuk pihak 

swasta dan pihak asing 

5. investasi besar oleh negara 

di berbagai sektor 

6. negara menutup sektor 

utama seperti perbankan dan 

migas 

Sumber : diolah oleh penulis 

Dalam ketiga periode ini sistem ekonomi China selalu berubah. Sistem 

ekonomi China pada periode pertama adalah sosialis dimana Mao Zedong sebagai 

pemimpin melihat Uni Soviet sebagai acuannya dalam membangun sistem ekonomi 

China dan dari kebijakan – kebijakan yang dirancang oleh Mao menyimpulkan 

bahwa sistem ekonomi China saat itu adalah sosialis. Pada periode kedua China 

yang dipimpin Deng Xiaoping merancang transformasi ekonomi China melalui 

mekanisme pasar tanpa melupakan esensi sosialis dimana Deng menggambarkan 

transformasi sistem ekonomi China dengan “melewati sungai melalui batu”. Maka 

dalam periode ini sistem ekoni China adalah sosialis pasar yaitu sistem ekonomi 

sosialis yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat untuk mengatur arus 

modal dan tenaga kerja. Lalu di periode ketiga China yang telah menjadi anggota 

WTO menyesuaikan sistem ekonominya agar sesuai dengan yang diberikan oleh 

WTO. Dengan China telah membuka lebar investasi asing dan persaingan global, 

Pemerintah China mengembangkan BUMN agar dapat menopang perekonomian 

negara serta menjaga intervensi negara di perekonomiannya. China tetap 

mempertahankan beberapa sektor yang tidak dapat dibuka untuk pihak swasta 

maupun asing seperti migas dan perbankan, juga pengaturan arus investasi masuk 

yang akhirnya menjadi indikasi bahwa pada periode ini China menggunakan sistem 

ekonomi state capitalism. 
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Perjalanan sistem ekonomi China dari tahun 1950 hingga 2009 

menggambarkan secara historis bagaimana transformasi sistem ekonomi yang 

terjadi di China. Sistem ekonomi sosialis yang dijalankan China di awal 

terbentuknya RRC hingga membuka diri pada perdagangan internasional saat ini 

nyatanya membawa China pada perekonomian yang lebih baik. Walaupun 

keterbukaan China terhadap ekonomi global, China tetap bertahan dengan ideologi 

politiknya yaitu komunis.76 Dengan ideologi komunis China dapat membuka diri 

terhadap perdagangan global dan persaingan dengan sektor privat dalam pasar 

bebas namun tetap tidak kehilangan kontrol atas power negaranya. Seiring 

pertumbuhan sektor privat di China hingga tahun 2008 membuat hal ini butuh dikaji 

ulang. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi China dari tahun 2009 hingga 2015, 

kita akan melihat apakah China masih menggunakan sistem ekonomi state 

capitalism atau tidak. 

 

 

 

                                                           
76 Lawrence, Susan V. dan Martin, Michael F. 2013. Understanding China’s Political System. 

CRS Report for Congress. Hal. 2 



 

 

 

BAB. VI. 

PENUTUP 

 

 Bab ini merupakan bab akhir pada penelitian ini. Bab ini akan dibagi 

kedalam dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan akan 

diberikan hasil penelitian secara keseluruhan. Lalu pada sub bab saran akan 

diberikan saran serta rekomendasi baik untuk pemerintah maupun aktor yang 

bersangkutan, dan juga rekomendasi untuk penelitian yang akan dilakukan di 

kemudian hari yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

6.1. Kesimpulan 

Perkembangan China yang dapat dikatakan cukup fenomenal membuat 

China saat ini cukup menarik untuk diteliti, salah satunya adalah perekonomiannya. 

Dengan dunia menyadari bagaimana ekonomi China yang saat ini tumbuh menjadi 

yang terdepan dalam hal peningkatannya, maka status China saat ini dapat 

dikatakan sebagai salah satu poros kekuatan ekonomi dunia. Data – data yang 

memperlihatkan bagaimana ekonomi China tumbuh sangat baik, dan juga aktivitas 

China dalam perdagangan dunia yang semakin jelas terlihat dimanapun, dapat 

menjadi beberapa bukti ekonomi China sangat besar. Dan sistem ekonomi berperan 

besar dalam pertumbuhan ekonomi China, karena sistem ekonomi mengatur 
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bagaimana komponen – komponen yang dimiliki China yang berkaitan dengan 

perekonomiannya dijalankan dalam satu – kesatuan dan membentuk sebuah sistem. 

 Namun beberapa argumen peneliti yang melihat pertumbuhan ekonomi 

China, mempertanyakan intervensi yang dilakukan Pemerintah China dalam 

aktivitas ekonomi China. Beberapa argumen peneliti mengatakan bahwa intervensi 

Pemerintah China ini menandakan bahwa sistem ekonomi yang dijalan China 

adalah state capitalism.  

 State capitalism merupakan sistem ekonomi dimana negara bukan lagi 

menjadi aktor yang menyediakan regulasi dalam aktivitas ekonomi di China serta 

menjamin keadilan untuk setiap pelaku ekonominya, namun negara telah menjadi 

aktor yang berperan aktif dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas yang dilakukan negara 

diantaranya membentuk perusahaan milik negara, melakukan investasi secara besar 

– besaran, serta memonopoli beberapa sektor. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, fokus penelitian 

ini berada pada kebijakan pembangunan ekonomi China pada periode tahun 2009 

– 2015. Lalu peneliti akan memfokuskan analisis kepada pertumbuhan ekonomi 

China melalui pertumbuhan BUMN, laju investasi, serta neraca perdagangan China 

yaitu data impor dan ekspor, menggunakan data sekunder, pengumpulan data 

menggunakan teknik telaah pustaka, dan menggunakan teknik analisa data 

kualitatif,  

 Pada hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa periode tahun 2009 

hingga tahun 2015, sistem ekonomi yang dijalankan China mengarah kepada sistem 
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ekonomi state capitalism. Hal ini terlihat dari beberapa bukti yang ditemukan yang 

berkaitan dengan penerapan state capitalism di perekonomian China yaitu: 

1. Negara tidak lagi sebagai aktor yang mengawasi, namun juga telah menjadi 

aktor yang mengendalikan serta berperan aktif dalam kegiatan ekonomi di 

China. Contohnya adalah kemampuan negara dalam mengendalikan arus 

konsumsi masyarakatnya. Ketika krisis finansial global terjadi, permintaan 

negara lain atas produk China menurun. Hal ini cukup memukul industri 

China. Demi menghadapi hal tersebut, Pemerintah China membuat 

kebijakan yang dapat mengubah arus konsumsi masyarakat untuk lebih 

menkonsumsi produk domestik sehingga kegiatan industri China dapat tetap 

berjalan. Perkembangan BUMN China pada pertumbuhan ekonomi China 

di periode tersebut, dimana sektor negara masih memonopoli beberapa 

sektor yang ada di China. BUMN China telah bertransformasi, tidak hanya 

menjadi instrumen politik Pemerintah China, namun telah berkembang 

menjadi perusahaan profesional yang bersaing secara global. Pada 

kenyataannya beberapa sektor negara seperti sektor batubara dan beberapa 

sektor industri berat tidak mampu bertahan bersaing di lingkup global, 

namun beberapa BUMN bahkan berkembang menjadi salah satu perusahaan 

dengan pendapatan terbesar dunia. Beberapa kebijakan negara seperti 

merger beberapa sektor negara menjadi satu, memperlihatkan usaha negara 

mempertahankan BUMN memberikan gambaran bagaimana Pemerintah 

China tetap mempertahankan kontrol negara atas kegiatan ekonomi 

negaranya. Pada poin ini, negara telah bertransformasi menjadi aktor yang 
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aktif dalam kegiatan ekonomi dan bukan hanya sebagai pihak yang 

menyediakan regulasi terhadap kegiatan ekonomi di China.   

2. Negara tetap menjadi aktor utama yang menopang perekonomian China, 

karena negara telah bertransformasi menjadi aktor yang berperan aktif 

dalam segala bentuk kegiatan ekonomi China. Dominasi negara dapat 

terlihat di BUMN China, investasi, serta kebijakan – kebijakan yang 

berhubungan dengan ekonomi. Dominasi negara berada pada berbagai 

macam bentuk perekonomian China, salah satunya adalah sektor agrikultur, 

migas, perbankan, infrastruktur, dan sektor manufaktur. Sektor – sektor ini 

merupakan sektor yang dikelola sepenuhnya oleh negara dan ditutup untuk  

aktor privat. Perkembangan investasi di China pada pertumbuhan ekonomi 

China di periode tersebut menggambarkan bagaimana negara tetap menjadi 

aktor yang dominan dalam sektor investasi di China. Walaupun investasi 

asing terus tumbuh di China, namun nyatanya investasi oleh negara masih 

tetap menjadi yang terbesar, dan investasi asing tidak pernah melebihi 

seperlima dari total investasi yang ada di China pada periode ini. Hal ini 

mengindikasikan bahwa investasi negara masih tetap menjadi yang 

dominan dalam pertumbuhan ekonomi China di periode ini.  

3. Dan yang terakhir adalah perilaku negara dalam melanggar nilai – nilai 

ekonomi internasional, yaitu sistem pasar. Nilai – nilai ini berkaitan dengan 

teori kapitalisme yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai – nilai itu 

diantaranya distribusi sumber daya berdasarkan supply and demand, 

meminimalkan peran negara dalam aktivitas ekonomi, serta menghilangkan 

subsidi demi tercipta harga jelas. Dengan China bergabung menjadi anggota 



108 

 

WTO, China secara otomatis memasuki lingkaran yang mematuhi nilai – 

nilai tersebut. Namun pada praktiknya, China banyak melanggar hal 

tersebut. Perkembangan neraca perdagangan pada pertumbuhan ekonomi 

China di periode ini, dimana dari kebijakan – kebijakan yang dilakukan 

Pemerintah China dalam kegiatan perdagangannya cukup memberikan 

gambaran bagaimana kontrol negara yang masih kuat dalam perdagangan 

China dengan negara lain. Ketika China bergabung dengan WTO, maka 

intervensi negara dalam aktivitas ekonomi seharusnya dihilangkan. Namun 

China tetap mempertahankan kontrol negara serta ikut campur dalam setiap 

Negara memberi batasan – batasan yang jelas terhadap segala aktivitas yang 

ada dalam pertumbuhan ekonomi China. Perilaku negara dalam membatasi 

jumlah produk yang masuk ke China yaitu pembatasan masuknya batubara 

ke China. Kebijakan ini dilakukan untuk membuat industri batubara milik 

China dapat lebih leluasa menjual barang produksinya dan tidak terlalu 

terganggu dengan batubara yang masuk ke China. 

Dengan perilaku serta kebijakan yang dirancang Pemerintah China pada periode 

ini, sistem ekonomi China cukup mengarah kepada sistem ekonomi state capitalism 

walaupun tidak secara total masuk kedalam kriteria sistem ekonomi state 

capitalism. Dengan beberapa sektor negara yang terus berkembang, sepertinya state 

capitalism dapat menjadi sistem ekonomi China pada waktu dekat ini. 
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6.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Lebih memfasilitasi serta mendorong BUMN China dalam bersaing di 

perekonomian internasional dan menambah value added  agar 

perusahaan milik negara dapat terus tumbuh dan tidak merugi. 

2. Memperluas jaringan sektor negara ke arah yang lebih modern. Salah 

satunya adalah mendorong industri energi terbarukan dan mengurangi 

kegiatan industri energi lama seperti batu bara dan minyak bumi. 

3. Lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor 

negara agar masyarakat China yakin sektor negara milik China bukan 

hanya dapat menopang perekonomian negara, namun juga 

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.  

4. Kebijakan – kebijakan Pemerintah China dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk Pemerintah Indonesia dalam merancang serta 

menerapkannya di Indonesia selama kebijakan tersebut tidak 

bertentangan dengan ideologi serta sistem pemerintahan yang ada di 

Indonesia. 

5. Kebijakan serta analisa yang dilakukan di atas diharapkan dapat menjadi 

bahan rujukan untuk merancang kebijakan yang tepat dalam menjalin 

hubungan kerjasama ekonomi dengan China.  

6. Agar dapat menjadi sumber tambahan untuk penelitian selanjutnya 

dalam meneliti sistem ekonomi yang dijalankan sebuah negara maupun 
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sistem ekonomi state capitalism yang digunakan China ataupun negara 

lain. 

Selanjutnya dari penelitian ini muncul beberapa rekomendasi untuk 

penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Untuk meneliti bagaimana peran sistem ekonomi khususnya state 

capitalism terhadap kesejahteraan masyarakat di sebuah negara. 

2. Untuk meneliti bagaimana sistem ekonomi China di tahun – tahun 

selanjutnya. 

3. Untuk meneliti bagaimana pengaruh sistem politik terhadap sistem 

ekonomi sebuah negara 
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