


Yang Tertinggal
Dari Kereta Cepat:
Kondisi Kerja Buruk, Kehancuran 
Ekologis dan Perlawanan Terhadap 
Proyek Investasi China Skala Besar di 
Indonesia

Partizan LBH Bandung
Desember 2022



Bagian Satu:
Jalur Sutra Modern
Belt Road Initiative
(BRI) Sebuah Pengantar

Konten
06

10Bagian Kedua:
Investasi China 

di Indonesia 
Dari MP3EI Hingga PSN

Bagian Ketiga:
Proyek Kereta Cepat
Jakarta-Bandung
Dalam Pusaran Masalah18







 China mulai menempuh pem-
baruan di dalam negeri dan membuka 
diri terhadap modal asing pada 1979. 
Sejak itu ekonomi China berangsur-ang-
sur bergerak secara dramatis, mengubah 
kehidupan jutaan rakyatnya, sekaligus 
menempatkan negara ini sebagai raksasa 
penting dalam kancah ekonomi kapital-
istik dunia. Kemudian China menyu-
lap dirinya menjadi ‘pabrik bagi dun-
ia,’ditopang oleh penindasan terhadap 
hak-hak buruh (yang umumnya datang 
dari provinsi pedalaman), dan berkat 
keberhasilannya (terutama sejak awal 
1990an) mendatangkan modal dari luar 
masuk ke dalam negeri. 
 Perusahaan-perusahaan multi-
nasional datang berbondong membawa 
modal dan membuka pabrik di China 
lalu menikmati laba besar, karena mu-
rahnya ongkos produksi, berkat upah 
murah dan lembeknya aturan perbu-
ruhan. Derasnya suntikan modal dari 
luar merupakan faktor penting yang 
melonjakkan pertumbuhan ekonomi, 
sekaligus memberi kesempatan pada elit 
partai untuk menggarong dan memper-
kaya dirinya sendiri. 
 Sesudah berbagai pembaharuan 
dan restrukturisasi, jumlah perusahaan 
besar China bertambah terus. Termasuk 
perusahaan multinasional asal China 
(kerap berbentuk BUMN) yang kemu-
dian memperluas jelajah operasinya ke 
seberang lautan. Pada 1995 hanya ada 
dua perusahaan China yang tercantum 
dalam daftar Global Fortune 500. Ta-
hun 2007, jumlahnya melejit menjadi 
22 perusahaan. Dan pada 2016, lebih 
dari 100 perusahaan China yang tercan-
tum di daftar itu. Tiga di antaranya ber-
tengger di lima besar(BUMN listrik, pe-
rusahaan minyak negara, dan Sinopec). 
 Sampai sekarang China resmin-
ya masih mengunggulkan kebijakan 
untuk menyedot aliran modal luar ke 
dalam negeri. Namun kemudian terli-
hat adanya suatu pergeseran kebijakan, 
yakni mendorong aliran modal dari 
dalam menuju ke luar China daratan. 
Pada 1999, pemerintah China men-
canangkan strategi Menengok Keluar/

Menghampiri Dunia, alias membantu 
perusahaan-perusahaan China agar bisa 
menanam modal di seberang lautan. 
Khususnya sejak pertengahan 2000-an, 
modal mulai terlihat mengalir ke luar 
dari China. Menginjak 2015, China su-
dah berada di urutan kedua dunia nega-
ra sumber penanaman modal langsung. 
Dan pada hari ini, besarnya modal yang 
bergerak ke luar sudah melampaui yang 
masuk ke China. 
 Pada saat yang sama, China mu-
lai kebelet untuk meningkatkan pen-
garuhnya di dunia internasional dan di 
berbagai bidang. Hasrat China untuk 
menempatkan diri sebagai pusat dunia, 
tak mau kalah dengan pusat-pusat lain-
nya, bahkan sudah dinyatakan dalam 
kebijakan luar negeri China yang dib-
acakan Perdana Menteri Jiang Zemin 
pada Kongres Partai Komunis China 
tahun 1992. Jelas sudah, China sedang 
menantang pemimpin tunggal tatanan 
dunia, alias Amerika. Bahkan sekarang 
China sedang mengiklankan diri sebagai 
kekuatan alternatif, untuk menggeser 
kepemimpinan Amerika dalam tatanan 
dunia neoliberal. 
 Ketika China mulai mencebur-
kan diri dalam berbagai perjanjian dan 
kerangka kerjasama, sebenarnya negara 
ini sedang berkata bahwa dunia bukan 
melulu berpusat dan didominasi oleh 
Amerika. Tetapi, ada banyak pusat. 
Salah satu contoh adalah ikut-sertanya 
China dalam komplotan BRICS. Na-
mun, melihat demikian meraksasanya 
ekonomi China, serta menguatknyak-
endali dan pengaruh China terhadap 
ekonomi dunia, kemudian timbul ke-
curigaan. Benarkah China cuma ingin 
menawarkan alternatif baru? Ataukah 
China sesungguhnya ingin menjadi 
penguasa tunggal baru, dalam aturan 
main culas yang masih belum berubah, 
sambil terus main telikung untuk mem-
peroleh jatah ekonomi yang lebih besar 
lagi?
 Sesudah membuka diri terh-
adap modal asing, lalu membangun 
banyak kawasan ekonomi khusus dan 
bergabung dengan WTO, China rupa-
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nya sedang menjalankan suatu strategi 
lanjutan. Yakni BRI, One Belt, One 
Road. Satu Sabuk, Satu Jalan Raya. 
Strategi ini, dicanangkan oleh Perdana 
Menteri Xi Jinping, digambarkan oleh 
pemerintah China sebagai kelanjutan 
dari langkah “membuka diri.” Strategi 
ambisius BRI penting untuk diamati, 
karena kemungkinan dampaknya terh-
adap jutaan umat manusia, baik di Chi-
na sendiri maupun dalam skala dunia. 
Strategi pemerintah China menyangkut 
BRICS dan apalagi BRI (yang dijuluki 
sebagai Globalisasi 2.0) berpotensi men-
gubah arah masa depan dari globalisasi. 
Kita semua paham bagaimana strategi 
pembangunan di China demikian mer-
usak lingkungan dan merampok hak-
hak perburuhan, dan investasi China 
di luar negeri juga banyak memancing 
kecamanan dan hadangan. Sangat beral-
asan untuk senantiasa curiga dan waspa-
da terhadap dampak pembangunan dan 
investasi China terhadap manusia dan 
lingkungan.

Belt Road Initiative (BRI)
 Jalur Sutra China atau Belt Road 
Iniative (BRI) merupakan strategi uta-
ma pembangunan China saat ini. Diu-
sulkan oleh Perdana Menteri Xi Jinping 
dalam kunjungannya ke Asia Tengah 
dan Asia Tenggara pada September-Ok-
tober 2013. Kemudian, pada November 
2013 rancangan BRI disisipkan sebagai 
Resolusi pada Sidang ke-18 Partai Ko-
munis China, dan mulai dilaksanakan 
pada 2015.
 BRI mencakup Sabuk Ekonomi 
Jalur Sutra (yang menyambungkan Chi-
na dan Eropa melalui Asia Tengah dan 
Timur Tengah) dan Jalur Sutra Maritim 
Abad 21 (menjangkau Afrika dan Pas-
ifik). BRI hendak membangun perda-
gangan dan jaringan infrastruktur, dan 
mengambil manfaat sebanyak-banyak-
nya dari jalur-jalur perdagangan inter-
nasional, serta kota-kota dan pelabu-
han-pelabuhan utama dunia.
 BRI meliputi enam koridor 
ekonomi: 
• Jembatan Darat Eurasia Baru 

• Koridor China-Mongolia-Rusia
• Koridor China-Asia Tengah-Asia Barat 
• Koridor China-Semenanjung Indochi-
na 
• Koridor China-Pakistan 
•Kor ido rBang l ade sh -Ch ina - In -
dia-Myanmar
• China-Mongolia-Russian Federation
• 21st-C Maritime Silk Road
 Ada lima sasaran utama BRI, 
yakni: Kerjasama yang di dalamnya 
termasuk koordinasi kebijakan, kemu-
dahan konektivitas, menyingkirkan 
hambatan perdagangan, integrasi finan-
sial, dan kerjasama orang dengan orang. 
Para pemimpin BRI bersumpah akan 
mengganyang “segala bentuk protek-
sionisme.”
 Sumber ilham dari BRI adalah 
warisan sejarah Jalur Sutra, yakni jalur 
kuno sepanjang 6.000 kilometer yang 
menghubungkan China dan Eropa se-
jak abad pertama sebelum Masehi. Jalur 
Sutra dahulu mempertemukan perad-
aban kuno China, India, Babilonia, 
Arab, Yunani, dan Romawi. 
 Ada juga niat untuk memper-
dalam integrasi budaya di antara neg-
ara-negara yang masuk dalam lintasan 
BRI, antara lain melalui skema beasiswa. 
Hingga Mei 2017, sudah 68 negara dan 
organisasi internasional yang menan-
datangani kerjasama dengan China.
 Pada 14 Mei 2017, Beijing 
menyelenggarakan Forum Sabuk dan 
Jalan untuk Kerjasama Internasional, 
pertemuan tingkat tinggi terbesar yang 
pernah digalang oleh China. Pertemuan 
dihadiri oleh 29 pemimpin dunia dan 
petinggi-petinggi dari PBB, Bank Dun-
ia, IMF, ditambah utusan dari 130 neg-
ara. China merencanakan untuk men-
gadakan forum internasional berikutnya 
pada April 2019.

Prioritas investasi.
 Investasi akan diprioritaskan 
untuk pembangunan pelabuhan, pem-
bangkit listrik, pipa minyak dan gas, 
jalur kereta, jalan, jembatan, jaringan 
internet, dan pertanian.
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Apa untungnya bagi China?
• Meningkatkan kemampuan perusa-
haan-perusahaan China untuk berin-
vestasi di bidang pembangunan jalan, 
jalur kereta, pelabuhan, penyaluran 
daya listrik, dan seterusnya. 
• Memperkuat peran Yuan sebagai mata 
uang global. 
• Meningkatkan kemakmuran wilayah-
wilayah China bagian barat yang tert-
inggal (baca bagian berikutnya). 
• Menyerap limpahan produksi akibat 
kelebihan kapasitas produksi di dalam 
negeri China. 
• Membuka pasar baru bagi produk dan 
jasa China. 
•Memperkuat kepemimpinan China di 
tingkat regional (atau lebih luas lagi), 
dan menggeser peran Amerika.

Cara Kerja BRI.
 Kendali atas BRI berada di tan-
gan suatu kelompok kecil yang dipimp-
in Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli; 
dan pelaksanaanya adalah Komisi Na-
sional Pembangunan dan Pembaruan 
(KNPP), Kementerian Luar Negeri, 
dan Kementerian Perdagangan. KNPP 
mengemban tugas menyesuaikan berb-
agai standar internasional yang ber-
beda-beda untuk kelancaran proyek-
proyek BRI.
 Untuk soal pendanaan, pada 
2013 Bank Pembangunan China men-
cadangkan dana 890 Miliar USD un-
tuk lebih dari 900 proyek. BRI juga 
disokong oleh Dana Pembangunan Jal-
ur Sutra senilai 50 Milyar USD, ditam-
bah dana Bank Investasi Infrastruktur 
Asia sebesar 100 Milyar USD dana.

Apa yang perlu diwaspadai dari in-
vestasi China di seberang lautan dan 
BRI?
 Para petinggi China boleh saja 
menyebut BRI sebagai bagian dari “ke-
bangkitan yang damai.” Kenyataannya, 
investasi perusahaan-perusahaan China 
sering menimbulkan persoalan di neg-
ara-negara tujuan investasi. Berikut di 
antaranya: 

 Kerusakan Lingkungan, 
pengerukan sumber alam, penghancu-
ran kebiasaan-kebiasaan adat setem-
pat, pencemaran lingkungan. Proyek-
proyek sering dilaksanakan tanpa kajian 
dampak lingkungan yang memadai. 
 Penggusuran Masyarakat Se-
tempat dan kebiasaan-kebiasaannya ser-
ta tiadanya perundingan bersama mas-
yarakat yang terdampak oleh investasi 
dan proyek pembangunan tersebut. 
Perampasan hak-hak perburuhan, upah 
murah, dan kondisi kerja yang buruk. 
Di perusahaan-perusahaan China yang 
menanam modal di seberang lautan, su-
dah sering terdengar laporan kejadian 
pelanggaran hak-hak buruh dan hak-
hak serikat buruh. Baik buruh setempat 
maupun buruh asal China, keduanya 
menjadi korban. 
 Ketergantungan dan beban 
hutang di Negara-negara berkembang. 
Dibandingkan negara-negara Barat, 
China sering digambarkan sebagai pem-
beri hutang dan hibah yang pemurah, 
yang tidak memberlakukan syarat dan 
ketentuan yang berat. Itu ada benarn-
ya, tapi tidak selalu begitu. Di dalam 
BRI ada beberapa kejadian (di Srilan-
ka) tentang hutang-hutang tak terbayar 
untuk membiayai pembangunan mega 
proyek yang tidak mendatangkan un-
tung. Selain itu, ada investasi yang tidak 
bermanfaat, hutang tertunggak, dan 
hutang membengkak karena dibebani 
biaya-biaya yang tersembunyi. 
 Kasus-kasus lain memperlihat-
kan perlakuan istimewa terhadap pe-
rusahaan asal China dari pemerintah 
setempat, karena pemerintah China 
menggelontorkan pinjaman kepada 
negara tersebut. Jika sudah demikian, 
rakyat biasalah yang akan didera dampak 
merugikan dari proyek-proyek pemban-
gunan itu. Di Kamboja, perusahaan-pe-
rusahaan China menguasai seperem-
pat lahan-lahan pertanian dan hutan; 
menyebabkan kerusakan lingkungan 
dan pengusiran penduduk desa-desa 
sekitar proyek. Beberapa negara pener-
ima investasi memberikan jalan bagi 
China untuk mengakses lahan dan in-
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frastruktur, dengan imbalan pengurangan 
hutang. 
 Srilanka misalnya berencana 
menyerahkan 80% saham pelabuhan 
laut dalam Hambantota, plus lahan pem-
bangunan kawasan industri yang akan 
dipakai China selama 99 tahun; demi 
penghapusan hutang sebesar 1,1 Milyar 
USD. Rencana itu sempat mandek karena 
diprotes. Namun pada akhirnya Srilanka 
tetap melanjutkan rencana untuk meng-
gadaikan pelabuhannya. 
 Tanpa Transparansi, dan Marak-
nya Korupsi. Karena pejabat korup di 
negara penerima modal diam-diam ter-
ima uang dari investor, proyek-proyek 
mendapat persetujuan tanpa menempuh 
proses selayaknya. 
 Akibat semua kekisruhan di atas 
proyek investasi China ditentang di-
mana-mana. Ada kalanya protes rakyat 
didengarkan pemerintah setempat, tapi 
bisa juga protes dibungkam dan dipadam-
kan dengan keras. Itu bergantung pada 
situasi politik setempat. 
 Di banyak tempat, perkara yang 
bertumpuk gara-gara investasi seperti di 
atas, menimbulkan kebencian terhadap 
orang China. Kemarahan terhadap orang 
China boleh jadi juga memang disulut 
dan dikipas-kipasi oleh penguasa setem-
pat dan elit politik (yang tersingkir oleh 
investasi China), tetapi juga memang dise-
babkan oleh dampak negatif dari proyek 
investasi tersebut terhadap orang keban-
yakan, masyarakat luas, dan lingkungan. 
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Era Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono (2004 - 2014)
 Indonesia pernah digadang se-
bagai Macan Asia dan akan menjadi 
salah satu kekuatan ekonomi besar di 
dunia. Namun, ketergantungan pada 
ekonomi pasar membuat Indonesia di-
hantam sangat parah oleh krisis keuan-
gan 1997. Krisis ini menyebabkan in-
flasi melambung hingga 77 persen dan 
banyak sektor ekonomi ambruk. Salah 
satu dampak yang dirasakan adalah ket-
ertinggalan pembangunan infrastruktur 
karena keuangan Indonesia anjlok. Hal 
ini membuat kualitas infrastruktur In-
donesia tertinggal dari negara-negara 
lain dan dikatakan menghambat per-
tumbuhan ekonomi.[1]  
 Selama masa kepresidenan Susi-
lo Bambang Yudhoyono (SBY), kebija-
kan ekonomi Indonesia secara perlahan 
mulai fokus pada pembangunan infra-
struktur. Investasi luar negeri dibutuh-
kan untuk membangun infrastruktur 
dan menggerakkan ekonomi. Pada 
2007, Pemerintahan SBY mendorong 
pengesahan Undang-Undang No 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman Mod-
al (UU 25/2007) yang melikuidasi dua 
UU sebelumnya terkait penanam mod-
al dalam negeri dan penanaman mod-
al asing.  Perubahan UU ini dilakukan 
untuk memberikan perlindungan ke-
pada investasi, terutama investasi asing.
[2] Dalam UU 25/2007, pemerintahan 
memberikan jaminan kepada investor 
asing dari kebijakan nasionalisasi dan 
mendorong mereka melakukan gugatan 
di lembaga arbitrase internasional jika 
kebijakan pemerintah membahayakan 
investasi.[3] 
 Pertumbuhan ekonomi di era 
SBY menunjukkan kestabilan dengan 
rata-rata 6 persen setiap tahun. Investa-
si asing pernah tercatat mencapai 69 
persen dari total investasi di Indonesia. 
SBY cukup aktif menjajaki kerja sama 
ekonomi dengan berbagai negara. Pada 
2013, SBY menandatangani perjanjian 
kemitraan strategis dengan Cina. Ker-
ja sama ini berhasil dalam mendorong 
investor asal cina menanamkannya 

modalnya di sektor-sektor padat modal 
seperti sektor energi. Investor-investor 
asal Cina kemudian membelanjakan 
modalnya untuk membangun pemban-
gkit listrik, perusahaan tambang, juga 
perusahaan pengelolaan bahan mineral 
(smelter). [4]
 Dalam upaya untuk terus 
menarik investasi asing, Pemerintahan 
SBY kemudian mengeluarkan satu ce-
tak biru yang dinamakan Master Plan 
Percepatan dan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI). Tawaran ekonomi 
yang di dalam cetak biru ini adalah 
proyek pembangunan infrastruktur, en-
ergi, telekomunikasi, pariwisata, sawit, 
dan pertambangan. Master Plan ini lay-
aknya daftar menu di sebuah restoran 
yang menyajikan mana proyek mengun-
tungkan untuk diinvestasikan.
 Meski terlihat membangkitkan 
selera namun MP3EI bermasalah seti-
daknya dalam dua hal. Pertama, daftar 
proyek yang diajukan kepada investor 
adalah bukan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Banyak dari daftar proyek-
proyek mendukung pelipatgandaan 
keuntungan bagi investor dan politisi 
pemburu rente. Kedua, proyek-proyek 
pembangunan di Master Plan san-
gat rakus akan sumber daya alam dan 
lingkungan. Rancangan Master Plan 
juga tidak melibatkan masyarakat secara 
luas. Sebaliknya, ia menjadikan mas-
yarakat sebagai korban perampasan la-
han dan pengerusakan lingkungan atas 
nama pembangunan. [5]

Era Presiden Jokowi Widodo (2014 - 
sekarang)
 Pembangunan infrastruktur di 
era Joko Widodo (Jokowi) dilakukan 
secara besar-besaran. Proyek infrastruk-
tur era SBY banyak yang tidak tercapai 
dipermak dan dilanjutkan oleh pemer-
intahan Jokowi. 
 Jokowi memperbarui cetak biru 
proyek pembangunan SBY dan mem-
buatnya lebih rinci. Cetak birunya dia 
masukan dalam rencana pembangunan 
jangka menengah. Beberapa proyek 
yang ia usulkan adalah proyek ketenag-

[1] Wilmar Salim dan Siwage 
Dharma Negara, “Infrastruc-
ture Development under 
the Jokowi Administration; 
Progress, Challenges and Pol-
icies”, Journal of Southeast 
Asian Economies 35, No 3 
(Desember 2018), hal. 388.

[2] UU 25/2007 disahkan 
menggantikan UU 11/1970 
tentang Perubahan dan Tam-
bahan  UU 1/1967 Tentang 
Penanaman Modal Asing 
dan UU 12/1970 tentang Pe-
rubahan dan Tambahan UU 
6/1968 Penanaman Modal 
Dalam Negeri

[3] Adi Saputro dan Taufi-
equrrohman, “Investment in 
The Foreign Political Frame-
work of The Jokowi Govern-
ment, Volume One and Its 
Impact for The Society of In-
donesia”, Perspektif 10, No 5 
(Mei 2021), hal. 450 - 466.

[4] Anggi Oktarinda, “Ini 
21 Perjanjian Kerja Sama 
Indonesia-China,”, Bisnis 
Indonesia, 23 Oktober 2013, 
https://ekonomi.bisnis.com/
read/20131003/9/166900/
ini-21-perjanjian-kerja-sa-
ma-indonesia-china

[5] Noer Fauzi Rachman 
dan Dian Yanuardi (eds), 
MP3EI: Master Plan Perce-
patan Krisis Sosial Ekologis 
Indonesia, (Bogor: Sajogyo 
Institute, 2014).
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alistrikan 35.000 MW, Zona proses ek-
spor, pembangunan bandara dan trans-
portasi masuk sebagai Proyek Strategis 
Nasional (PSN).
 Di era Jokowi, upaya menarik 
investasi asing semakin gencar dilaku-
kan dengan kebijakan pro-investasi 
dengan mengedepankan deregulasi, 
pembangunan infrastruktur besar-besa-
ran untuk kebutuhan industri (War-
burton 2017), keringanan pajak, dan 
upah rendah, dll. Upaya ini kemudian 
disahkan dalam Omnibus Law. Un-
dang-undang tersebut telah merevisi 
hampir 60 undang-undang (mencakup 
sektor ketenagakerjaan, pembebasan 
lahan, pajak, lingkungan) yang diang-
gap belum ramah terhadap investasi. 
Pengesahan Omnibus Law sangat kon-
troversial: tidak demokratis karena sen-
gaja mengecualikan partisipasi publik. 
Undang-undang ini juga melonggarkan 
perlindungan lingkungan dan hak-hak 
buruh.
 Dalam aspek lingkungan, Om-
nibus Law menggelar karpet merah 
investasi di sektor ekstraktif dengan 
memudahkan persyaratan-persyaratan 
lingkungan. Sebagaimana dicatat Kar-
todihardjo (2020), Omnibus Law 
menghapus dan mengubah pasal-pasal 
dalam UU No 32 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 
seperti pasal yang mengatur kewajiban 
mendapatkan izin lingkungan yang di-
ubah menjadi persetujuan lingkungan, 
serta partisipasi masyarakat yang hidup 
di sekitar kawasan lokasi proyek. Om-
nibus Law juga menghapus partisipa-
si masyarakat yang tinggal di sekitar 
kawasan proyek, serta hak masyarakat 
untuk menuntut perusahaan perusak 
lingkungan.[6] 
 Dalam aspek perburuhan, Om-
nibus Law mengubah ketentuan peng-
gunaan buruh kontrak dan outsourcing 
dengan batas waktu 2 +1 tahun se-
bagaimana diatur dalam UU 13/2003 
tentang Ketenagakerjaan. Dalam Om-
nibus Law, ketentuan batas waktu terse-
but dihapus dan dengan demikian mem-
perpanjang penggunaan buruh kontrak 

dan outsourcing hingga waktu yang ti-
dak ditentukan. Ketentuan di Omnibus 
Law juga mengurangi jumlah pesangon 
yang diterima buruh yang di-PHK. Se-
lain itu, Omnibus Law mendorong jam 
kerja yang lebih panjang melalui penga-
turan 6 hari kerja dan 1 hari libur dalam 
seminggu, serta ketentuan lembur yang 
diperpanjang.[7] 
 Jokowi semakin memperkuat 
kerja sama ekonomi dengan berbagai 
negara untuk menarik investasi asing ke 
Indonesia. Dalam rentang tahun 2015 
- 2018, realisasi investasi di Indonesia 
mencapai Rp 2.572,30 triliun, melam-
paui target sebesar Rp 2.558,10 triliun.
[8]  Setengah dari total investasi ini ada-
lah investasi asing. Sektor-sektor pent-
ing yang menjadi target investasi asing 
adalah sektor energi dan infrastruktur.

Tiga Sektor Teratas Investasi Asing di Indonesia dan 
Jumlah Proyek

Sektor 2018 2019

Jum-
lah In-
vestasi

Jumlah 
Proyek

Jumlah 
In-
vestasi

Jumlah 
Proyek

Sektor Energi USD 
4,38 
Miliar

515 
proyek

USD 
5,92 
Miliar

646 
proyek

Sektor 
perumahan 
kawasan  
Industridan 
perkotaan

USD 
4,30 
Miliar

941 
Proyek

USD 
4,72 
Miliar

805 
Proyek

Sektor 
Transportasi, 
Pergudangan 
dan Teleko-
munikasi

USD 
3,03 
Miliar

507 
Proyek

USD 
2,88 
Miliar

1308 
Proyek

Sumber: BPS, 2019-2020

 Selain itu, pemerintahan Jokowi 
juga merumuskan apa yang disebut se-
bagai Proyek Strategis Nasional (PSN). 
PSN ini terdiri ratusan proyek yang 
mencakup pembangunan jalan tol, ban-
dara, pelabuhan, kawasan industri, pari-
wisata, perumahan, ketenagalistrikan, 
bendungan. Pada awalnya, total investa-
si yang direncanakan dibutuhkan untuk 
PSN adalah Rp 4,197 triliun, dengan 

[6] Verda Nano Setiawan, 
“Bahaya Pasal-Pasal Omni-
bus Law UU Ciptaker yang 
Ancam Lingkungan Hid-
up”, Katadata, October 06, 
2020. https://katadata.co.id/
sortatobing/ekonomi-hi-
j a u / 5 f 7 c 3 f 0 e 2 5 c c 1 /
b a h a y a - p a s a l - p a s -
al-omnibus-law-uu-ciptak-
er-yang-ancam-lingkun-
gan-hidup

[7] Luviana, “Amati dan Teli-
ti: Dampak Omnibus Law 
UU Cipta Kerja Bagi Pekerja 
dan Perempuan”, Konde, 6 
Oktober 2020, https://www.
konde.co/2020/10/amati-
dan-teliti-dampak-omnibus-
law-uu.html/

[8] Setkab, “Lampaui Target, 
Kepala BKPM: Tren Investa-
si 2015 - 2018 Tumbuh Posi-
tif ”, 12 Maret 2019, https://
setkab.go.id/lampaui-target-
kepala-bkpm-tren-investasi-
2015-2018-tumbuh-positif/
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rincian sebagai berikut: Rp 525 triliun 
dari APBN, 1,258 triliun dari BUMN, 
dan 2,414 dari swasta.[9]  Namun de-
mikian, jumlah proyek terus bertambah 
dan PSN sudah beberapa kali direvisi. 
Modal BUMN dan APBN tampak ter-
batas untuk membiayai PSN. Untuk 
itu, modal swasta terutama modal asing 
sangat dibutuhkan.

Sekilas tentang investasi Cina di In-
donesia
 Cina dan Indonesia memiliki 
sejarah hubungan diplomatik cukup 
bergejolak. Kedua negara ini pertama 
kali membuka hubungan diplomatik 
pada 1950. Pada 1967, hubungan diplo-
matik kedua negara terhenti di mana 
Indonesia yang lebih dulu memutuskan 
hubungan dengan Cina. Hal ini terkait 
erat dengan kudeta 1965 yang melibat-
kan militer dan kekuatan komunis. Pe-
merintah Cina dianggap berada di balik 
peristiwa ini dengan mendukung kekua-
tan komunis. Militer yang menjadi pe-
menang dalam kudeta tersebut kemudi-
an memutuskan hubungan diplomatik 
dengan Cina.[10] 
 Hampir 23 tahun setelah itu, 
pada 1990 kedua negara melakukan 
normalisasi hubungan diplomatik. Se-
lama masa-masa hubungan yang naik 
turun ini, Cina dan Indonesia sudah 
terlibat dalam perdagangan dan ekspor 
impor. Pada tahun 2000-an, interaksi 
perdagangan Indonesia dan Cina naik 
melampaui interaksi perdagangan an-
tara Indonesia dengan Amerika Serikat, 
Jepang, dan Singapura. Nilai perda-
gangan Indonesia dan Cina naik dari 
8,7 miliar USD di 2014 menjadi 58,8 
miliar USD di 2017. Namun demikian, 
hubungan perdagangan ini menunjuk-
kan surplus bagi Cina dan defisit bagi 
Indonesia.[11] Secara umum, Indone-
sia mengekspor barang mentah ke Cina 
seperti batu bara, sawit, nikel, kayu la-
pis, tembaga, nikel, dst. Sementara Cina 
mengekspor barang jadi dan setengah 
jadi seperti mesin, peralatan manufak-
tur dan transportasi, serta makanan, mi-
numan dan tembakau.

 Seiring mereka tumbuh menjadi 
salah satu economic powerhouse dunia 
dalam tiga dekade terakhir, Cina mulai 
berinvestasi di banyak negara, termasuk 
di Indonesia. Investasi Cina di Indone-
sia mengalami perkembangan cukup 
pesat, yang pada awalnya berada di luar 
peringkat 10 negara investasi terbesar, 
merangkak naik menjadi satu dari 5 
negara investasi terbesar dalam beberapa 
tahun terakhir. Sebagaimana ditunjuk-
kan pada grafik 1, pada 2018 Cina be-
rada di peringkat ketiga negara investasi 
terbesar di Indonesia. Pada 2019 dan 
2020, Cina naik ke peringkat kedua.
 Namun demikian, total in-
vestasi China di Indonesia sebetulnya 
bisa lebih tinggi. Beberapa pengamat 
menyebut jika perusahaan BUMN dan 
swasta asal Cina biasanya memarkir 
modalnya di Singapura. Negara kecil 
ini dianggap menyediakan sistem kea-
manan dan keuangan yang disukai oleh 
perusahaan-perusahaan asal Cina. Dari 
Singapura, perusahaan-perusahaan asal 
Cina kemudian menerbangkan modal-
nya ke berbagai negara di dunia.[12] 
 Pola yang serupa juga terjadi 
pada perusahaan-perusahaan Cina yang 
ada di Hong Kong. Karena itu, dalam 
total investasi Singapura dan Hong 
Kong di Indonesia terdapat modal asal 
Cina. Jika hal ini dipertimbangkan, 
maka  total investasi Cina di Indonesia 
sebetulnya lebih besar daripada yang 
tercatat.
 Investasi Cina yang terus naik 
ini salah satunya karena kebijakan Jo-
kowi yang dekat dengan negeri ini. Jo-
kowi beberapa kali berkunjung ke Cina 
dan terus mengirimkan para menter-
inya untuk berdiskusi mengenai kerja 
sama proyek-proyek ekonomi strategis. 
Dari sisi Cina, hubungan ini member-
ikan mereka kesempatan yang besar 
untuk mereka berinvestasi di sektor-sek-
tor yang strategis dan menguntungkan. 
Gammeltoft dan Tarmidi (2013) dalam 
studi mereka mengatakan bahwa in-
vestasi Cina di Indonesia telah berkem-
bang sejauh ini, dari awalnya investasi 
yang individual dan terdiri dari proyek-

[9] KPPIP, “National Stra-
tegic Projects”, diakses 
September 2020, https://
kppip.go.id/en/national-stra-
tegic-projects/

[10] Taomo Zhou, “China 
and The Thirtieth of Septem-
ber Movement”, Indonesia, 
No. 98 (Oktober 2014), hal. 
29-58, https://www.jstor.
org/stable/10.5728/indone-
sia.98.0029

[11] Siwage Dharma Negara 
and Leo Suryadinata, “Chi-
na’s Maritime Silk Road Ini-
tiative and Indonesia”, In J.-
M.F. Blanchard (ed.), China’s 
Maritime Silk Road Initiative 
and Southeast Asia: Dilem-
mas, Doubts and Determi-
nation, (London: Palgrave 
Macmillan, 2019), hal. 69.

[12] Ta Kong, “Mixed mes-
sages of Chinese invest-
ment in Indonesia”, East 
Asia Forum, 18 Mei 2017, 
https://www.eastasiaforum.
org/2017/05/18/mixed-mes-
sages-of-chinese- invest-
ment-in-indonesia/
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proyek yang terisolasi satu sama lain, 
menjadi investasi yang lebih sistematis.
 Menurut keduanya, perusa-
haan-perusahaan Cina telah menun-
jukkan kehadiran yang luas di berbagai 
sektor terutama di sektor ekstraktif, 
manufaktur, logistik, keuangan, pari-
wisata, dan jasa. Perkembangan yang 
lebih sistematis ini didorong oleh keingi-
nan Cina untuk mendapatkan akses dan 
membangun pasar, mengamankan sum-
ber daya, mengambil alih aset-aset strat-
egis, dan kebijakan pemerintah Cina 
yang proaktif.[13] 
 Dalam konteks yang didi-
skusikan Gammetoft dan Tarmidi 
(2013), banyak proyek China di sektor 
energi dan infrastruktur yang tergolong 
dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). 
Kehadiran modal Cina dalam kedua 
sektor ini sangat besar. Dalam grafik 2, 
pada periode 2005 - 2018, sektor energi 
menempati urutan teratas dari persen-
tase modal Cina dengan USD 15,370 
juta atau 46 persen. Sektor logam me-
nempati posisi kedua di mana China 
menginvestasikan sekitar 30 persen 
dari USD 9,990 Juta. Selanjutnya ada-
lah perumahan, transportasi dan sektor 

lainnya (komunikasi, konsumen, pendi-
dikan, industri, tekstil dan kayu) yang 
memberikan kontribusi masing-mas-
ing 11,8 persen dan 3 persen (BKPM, 
2005-2018).
 Kebanyakan skema investasi 
Cina dalam sektor infrastruktur di In-
donesia adalah bussines to bussines di 
mana perusahaan Cina dan Indonesia 
mendirikan usaha bersama (joint ven-
ture) untuk berinvestasi. Dengan skema 
usaha bersama, inilah proyek-proyek 
yang akan dikerjakan bisa mendapatkan 
pinjaman utang dari bank-bank raksasa 
Cina seperti Bank of China, Asian Infra-
structure Investment Bank (AIIB), Chi-
na Export Import Bank (Exim Bank), 
dan lain-lain.[14] 
 Perlu dicatat juga meskipun 
proyek-proyek infrastruktur dibangun 
dalam skema bussiness to bussines, na-
mun ada semacam jaminan yang diber-
ikan pemerintah agar proyek-proyek 
tersebut tidak mengalami gangguan dan 
selesai tepat waktu. Jaminan ini bisa 
dalam bentuk pengamanan, dukungan 
kebijakan, hingga–dalam kasus terba-
ru–penggunaan anggaran negara seperti 
proyek Kereta Cepat.

Total investasi dari 5 negara di Indonesia, 2018 - 2020. 
Sumber Sumber: BKPM, 2019 – 2021.

[13] Peter Gammeltoft dan 
Lepi T. Tarmidi, “Chinese 
foreign direct investment in 
Indonesia: trends, drivers 
and impacts,” Internation-
al  Journal of Technological 
Learning, Innovation and 
Development 6, No ½ (Jan-
uari 2013): 136.

[14] Luke Hurst, “The Im-
pact of Chinese Iron Ore 
Overseas Investment on The 
Global Market”, (Australia: 
Eaber Working Paper Se-
ries 2015), No 106. https://
eaber.org/wp-content/up-
loads/2015/07/EABER-
Working-Paper-106-Hurst.
pdf
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Investasi China di Indonesia berdasar sektor, 2005 - 2018. Sumber: dikumpulkan dari 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia, 2005 - 2018.

Investasi Cina di Indonesia melalui 
Belt and Road Initiative (BRI)
 Sejak Belt and Road Initiative 
(sebelumnya One Belt One Road) di-
luncurkan pada 2013, sebanyak 138 
telah menandatangani nota kesepaha-
man (MoU) untuk bergabung dalam 
proyek infrastruktur raksasa tersebut. 
BRI sendiri tidak hanya dilihat sebagai 
proyek infrastruktur dan murni adalah 
masalah ekonomi. Banyak negara juga 
melihat BRI dalam kacamata politik, 
di mana proyek ini dianggap sebagai 
strategi politik Cina untuk meluaskan 
pengaruh dan kekuatan politiknya se-
cara global. Dalam konteks ini, pilihan 
untuk bergabung dalam BRI bergan-
tung pada konstelasi politik domestik 
masing-masing negara, pandangan dan 
evaluasi setiap negara atas pro dan kon-
trak bergabung dalam BRI serta per-
hitungan atas kepentingan politik Cina 
dibaliknya (Damuri et al. 2019).[15] 
 Indonesia memutuskan ber-
gabung ke dalam BRI pada 2019. Kepu-
tusan ini ditandai dengan kehadiran Ju-
suf Kalla, wakil presiden saat itu pada 
konferensi tingkat tinggi (KTT) menge-
nai BRI pada April 2019 di Beijing. Pada 
pertemuan tersebut, Kalla menyaksikan 
penandatanganan MoU antara sejumlah 
pengusaha Indonesia dan Cina. Meski-

pun Indonesia baru bergabung dalam 
BRI pada 2019, namun beberapa lapo-
ran mengindikasikan bahwa sejumlah 
proyek di bidang energi dan infrastruk-
tur merupakan proyek BRI. Lebih jauh, 
terdapat sejumlah kebingungan di me-
dia massa maupun para akademia ter-
kait proyek investasi Cina apa saja yang 
termasuk dalam BRI atau bukan BRI.
[16]  Sebagai contoh, Indonesia Morow-
ali Industrial Park (IMIP) kadang dise-
but sebagai salah satu proyek investasi di 
bawah skema BRI, padahal IMIP sudah 
dibangun jauh sebelum Indonesia ber-
gabung dengan BRI. [17]

Rencana proyek BRI di Indonesia

Sektor Nama Proyek Status

Transportasi Kereta Cepat 
Jakarta-Band-
ung

Dalam tahap 
konstruksi

Kereta 
Purukcahu–
Bangkuang

Konstruksi 
belum dimulai

[15] Damuri et al, Percep-
tions and Readiness of In-
donesia Towards The Belt 
and Road Initiative, (Ja-
karta: Center for Strategic 
and International Studies, 
2019). 43, https://www.csis.
or.id/uploads/attachments/
post/2019/05/23/CSIS_
BRI_Indonesia_r.pdf

[16]   Siwage Dharma Neg-
ara dan Leo Suryadinata 
(2019). 68.

[17] Kemenperin, “Kerja 
Sama RI-China, Kemen-
perin Pacu Kawasan Indus-
tri di Luar Jawa”, April 18, 
2018, https://kemenperin.
go.id/artikel/19106/Ker-
ja-Sama-RI-China,-Kemen-
perin-Pacu-Kawasan-Indus-
tri-di-Luar-Jawa
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Konstruksi/
Transportasi

Pelabuhan 
Kuala Tanjung

Konstruksi 
belum dimulai

Bandara 
Internasional 
Lambeh

Konstruksi 
belum dimulai

Kereta Cire-
bon-Kroya

Beroperasi

Terminal 
Kontainer 
Gunturharjo

Konstruksi 
belum dimulai

Bendungan 
Jatigede

Beroperasi

Jalan Tol 
Balikpapan 
Samarinda

Dalam tahap

Jalan Tol Ma-
nado - Bitung

Konstruksi 
belum dimulai

Energi PLTA Sungai 
Kayan

Konstruksi 
belum dimulai

PLTU Cilacap 
Fase 2

Beroperasi

Pemban-
gkit Listrik 
Cilacap Steam 
Turbine Fase 
1

Beroperasi

PLTU Sumat-
era-8

Dalam tahap 
konstruksi

PLTU Pang-
kalan Susu

Beroperasi

Pariwisata MNC Lido 
City

Dalam tahap 
konstruksi

Proyek Pari-
wisata Danau 
Toba

Dalam tahap 
konstruksi

Kawasan 
Industri

Kawasan 
Industri Pelin-
tung Dumai

Tidak diketa-
hui

Sumber: diadaptasi dari https://www.beltroad-ini-
tiative.com/projects/; Sourceree Commercial Intelli-

gence,  2021; Sarwar A. Kashmeri, 2019.[18]

 Tabel di atas menunjukkan jum-
lah investasi Cina di Indonesia yang 
dikategorikan sebagai proyek BRI. Na-
mun data ini tidak begitu akurat mengin-
gat ia dikumpulkan dari sejumlah sumber 
yang memiliki penjelasan berbeda-beda 
mengenai proyek infrastruktur apa saja 
yang masuk dalam BRI maupun bukan 

BRI. Hal ini diperparah dengan absennya 
data resmi miliki pemerintah mengenai 
proyek apa saja yang didanai oleh Cina 
yang termasuk dalam proyek BRI atau 
bukan BRI.

Proyek Strategis Nasional dan Pengera-
han Aparatur Kekerasan Negara
 Pada Kereta Cepat yang merupa-
kan bagian dari Proyek Strategis Nasional 
(PSN), kehadiran aparat keamanan begi-
tu terasa. Mereka terutama adalah brigade 
mobil (Brimob). Kesatuan polisi yang 
mirip militer menggunakan peralatan 
tempur siap perang. Mereka ditugaskan 
berjaga 1x4 jam di lokasi proyek un-
tuk membereskan hambatan yang dapat 
memperlambat pekerjaan konstruksi. 
Hambatan yang dimaknai dalam konteks 
ini adalah demonstrasi buruh atau protes 
dari masyarakat sekitar proyek yang diru-
gikan dari keberadaan proyek-proyek ini.
 Perpres No. 42/2021 Tentang 
Kemudahan Proyek Strategis Nasion-
al mendefinisikan PSN sebagai “proyek 
dan/atau program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 
dan/atau Badan Usaha yang memiliki 
sifat strategis untuk pertumbuhan dan 
pemerataan pembangunan dalam rangka 
upaya penciptaan kerja dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.” Konsep PSN 
sendiri terkandung dalam dokumen-do-
kumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN 2015 - 
2019, dan RPJMN 2020 - 2024) yang 
disusun pada periode pemerintahan Joko-
wi. 
 Dikutip dari penjelasan Komite 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas (KPPIP), PSN terdiri dari 201 
proyek dan 10 program. Namun KPPIP 
tidak menjelaskan perbedaan proyek dan 
program. Pembedaan ini sendiri, sam-
pai level tertentu, membingungkan dan 
mubazir. Misalnya, pembangunan PLTU 
masuk dalam kategori program priori-
tas tetapi sering disebut proyek. Untuk 
menghindari kebingungan, riset ini tidak 
mengikuti pembedaan kategori proyek 
dan program. Tiga dari empat studi kasus 
di riset ini, yang masuk dalam PSN, akan 

[18] Lihat, https://www.
beltroad-initiative.com/proj-
ects/; Sourceree Commercial 
Intelligence, Belt and Road 
Initiative: China’s Trade Su-
per Highway, (2021);  Sar-
war A. Kashmeri, China’s 
Grand Strategy Weaving a 
New Silk Road to Global 
Primacy, (California: Praeger, 
2019).
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disebut sebagai proyek.
 PSN pada dasarnya merupa-
kan proyek yang eksklusif, dalam arti 
ia sepenuhnya diatur dan diimplemen-
tasikan oleh pemerintah pusat. Perpres 
No. 42/2021 sendiri menegaskan hal 
itu. Pasal-pasal menjelaskan tugas apa 
saja yang harus dilakukan oleh pemer-
intah daerah, kementerian, dan institu-
si-institusi lain, sebagai suatu kesatuan 
di bawah komando pemerintah pusat, 
untuk memastikan PSN mencapai tar-
get. Berbeda dengan proyek infrastruk-
tur di luar PSN, di mana kebijakan dan 
implementasi diserahkan pada pemer-
intah daerah, proyek-proyek di PSN 
sepenuhnya diputuskan oleh pemerin-
tah pusat. Baik dari sisi peraturan hu-
kum, kebijakan teknis, pendanaan, dst.
 Mengingat arti pentingnya PSN 
sebagai jantungnya kebijakan ekonomi 
pemerintah, maka pemerintah pula 
akan menggunakan secara, bila perlu 
menabrak aturan, untuk memastikan 
proyek-proyek infrastruktur PSN diba-
ngun dan beroperasi tepat waktu tan-
pa ada gangguan.[19] Setiap gangguan 
akan dianggap sebagai ancaman atas 
pembangunan ekonomi dan keamanan 
negara.

Alasan untuk pengerahan pasukan 
keamanan
 Terdapat kategori atau status 
dari “objek vital nasional (Obvitnas) 
yang ditetapkan oleh regulasi di mana 
kondisi ini dapat menjelaskan tentang 
keberadaan aparat keamanan melalui 
proyek infrastruktur. Untuk itu, pent-
ing untuk menjelaskan dengan singkat 
tentang latar belakang Obvitnas dan 
hubungannya dengan bisnis dan in-
vestasi. 
 Pada tahun 2014, Megawati 
Soekarnoputri yang saat itu menjabat 
sebagai presiden mengeluarkan kepu-
tusan presiden tentang Obvitnas. Keti-
ka bisnis dan investasi mulai tumbuh, 
kekhawatiran tentang keamanan pabrik 
dan kawasan industri juga muncul. Di 
sisi lain, meningkatnya protes buruh 
ditangkap sebagai ancaman. Sejak ta-

hun 2009. Serikat pekerja sudah banyak 
melakukan kasi di pabrik dan kawasan 
industri untuk menuntut kenaikan 
upah serta pelaksanaan jaminan sosial. 
Ribuan demonstrasi tersebut dilancar-
kan di pabrik-pabrik dan diperbesar 
menjadi pemogokan di kawasan indus-
tri, dan kemudian mogok secara nasion-
al.[20] 
 Pemogokan tersebut berhasil 
melumpuhkan proses produksi dan 
menyebabkan perusahaan merugi mil-
iaran rupiah dalam hitungan hari.[21] 
Demonstrasi di pabrik dan kawasan 
industri mengkhawatirkan pengusaha. 
Untuk mengatasinya, mereka menuntut 
pemerintah meningkatkan keamanan 
di kawasan industri. Mereka mengan-
cam akan pindah jika masalah ini tidak 
segera diatasi. Pemerintah kemudian 
merespons dengan mendorong perusa-
haan untuk bekerja sama dengan poli-
si dan tentara untuk meningkatkan 
keamanan di pabrik dan kawasan in-
dustri. Alhasil, banyak perusahaan dan 
kawasan industri telah menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) dengan TNI 
dan Polri. Kerja sama antara perusahaan 
dan aparat keamanan kemudian diting-
katkan dengan pemberian Obvitnas ke-
pada perusahaan atau kawasan industri. 
Hingga tahun 2021, terdapat 21 dari 
121 kawasan industri yang telah diberi-
kan status Obvitnas.[22] 
 Namun, tidak jelas bagaimana 
proses dan penilaian terhadap Obvitnas 
dilakukan. Status dari obvitnas dapat 
diberikan untuk semua lokasi di mana 
aktivitas bisnis terjadi jika telah me-
menuhi standar yang ditetapkan oleh 
Keputusan Presiden 63/2004 tentang 
Pengamanan Obyek Vitnas Nasional. 
Dalam Pasal 1, Obvitnas ditetapkan se-
bagai kawasan/lokasi, bangunan/ insta-
lasi dan/atau usaha yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak, kepentingan 
negara dan/atau sumber pendapatan 
negara yang bersifat strategis. Di Pasal 
2, Obvitnas dinyatakan sebagai berikut, 
“Obyek Vital Nasional yang bersifat 
strategis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 angka 1 harus memenuhi salah 

[19] Sebagai contoh, Jokowi 
belum lama ini mengeluar-
kan Perpres No 107/2015 
Tentang Percepatan Penye-
lenggaraan Prasarana dan 
Sarana Kereta Cepat Jakarta 
Bandung untuk mengatasi 
masalah beban modal proyek 
Kereta Cepat. Perpres ini 
membolehkan pemerintah 
menyuntikkan APBN ke 
dalam proyek Kereta Cepat. 
Padahal proyek ini awalnya 
dirancang tidak menggu-
nakan anggaran negara. Na-
mun karena BUMN-BUMN 
Indonesia yang berbisnis 
dalam proyek Kereta Ce-
pat kekurangan uang untuk 
membangun, pemerintah 
kemudian turun tangan agar 
pembangunan bisa dilan-
jutkan dan BUMN-BUMN 
bisa lolos dari jerat hutang 
yang membengkak. Lihat, 
Sebastian Strangio, “Indo-
nesia to Use State Budget for 
Cost Overrun on Chinese 
Rail Project”, The Diplomat, 
24 Oktober, 2021, https://
thediplomat.com/2021/10/
indonesia-to-use-state-bud-
get-for-cost-overrun-on-chi-
nese-rail-project/a

[20] Fahmi Panimbang dan 
Abu Mufakhir, “Labor Strike 
in Post-Authoritarian Indo-
nesia, 1998-2013,” in Jörg 
Nowak, Madhumita Dutta 
& Peter Birke (eds), ‘Work-
ers’ Movements and Strikes 
in the Twenty-First Century: 
A Global Perspective, (Lon-
don: Rowman and Little-
field, 2018). 

[21] Andi Nur Aminah, 
“Berapa Kerugian Akibat 
Mogok Buruh?”, Repub-
lika, 28 November 2015. 
https://nasional.republika.
co.id/berita/nasional/jabo-
detabek-nasional/15/11/28/
nyhk17384-berapa-keru-
gian-akibat-mogok-buruh 
  

[22] Yohanes Paskalis, “Agar 
Kawasan Industri Berstatus 
Obyek Vital, “Koran Tempo, 
19 Maret 2021, https://ko-
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satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri se-
bagai berikut: (1) menghasilkan kebu-
tuhan pokok sehari-hari; (2) ancaman 
dan gangguan terhadapnya mengaki-
batkan bencana terhadap kemanusiaan 
dan pembangunan; (3) ancaman dan 
gangguan terhadapnya mengakibatkan 
kekacauan transportasi dan komunikasi 
secara nasional; dan/atau (4) ancaman 
dan gangguan terhadapnya mengaki-
batkan terganggunya penyelenggaraan 
pemerintahan negara.[23] 
 Melalui status Obvitnas, tingkat 
keamanan di pabrik atau kawasan indus-
tri menjadi lebih ketat dan dikecualikan 
dari demonstrasi pekerja. Keppres yang 
berkaitan dengan obvitnas membole-
hkan Kepolisian Republik Indonesia 
membangun sistem keamanan internal 
di lokasi atau bangunan yang berstatus 
Obvitnas. Jika perlu, kepolisian juga 
dapat mengerahkan personilnya untuk 
menjaga lokasi Obvitnas. Di tingkat 
provinsi biasanya terdapat detasemen 
khusus untuk menjaga Obvitnas. 
 Selain itu, Keppres tersebut juga 
memungkinkan kepolisian berkolabora-
si dengan Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) dalam menjaga Obvitnas ber-
dasar pada tingkat ancaman. Namun, 
tidak ada gambaran jelas tentang apa 
yang dilakukan oleh TNI. Dalam ban-
yak kasus, sayangnya situasi ini telah 
memperkuat kepolisian dan TNI men-
yalahgunakan kekuatannya untuk cam-
pur tangan dalam perselisihan kerja dan 
demonstrasi buruh.
 Terkait proyek infrastruktur 
yang merupakan bagian dari Proyek 
Strategis Nasional (PSN), tidak jelas 
apakah setiap proyek yang merupakan 
PSN diberi status Obvitnas. Kepmen 
tentang PSN juga tidak secara tegas 
memberikan status Obvitnas kepada 
semua proyek PSN.[24] Namun, meng-
ingat eksklusivitas proyek PSN yang 
menjadi tanggung jawab pemerintah 
pusat, kita dapat menyimpulkan bahwa 
setiap proyek PSN sama dengan status 
Obvitnas.

ran.tempo.co/read/ekonomi-
d a n - b i s n i s / 4 6 3 1 5 3 /
di-balik-status-obyek-vi-
t a l - n a s i o n a l - p a -
da-proyek-pembangunan  

[23] Keputusan Presiden 
63/2004
  
[24] Peraturan Presiden No 
109/2020 tentang Peruba-
han Ketiga atas Peraturan 
Presiden Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional



Bagian Ketiga:
Proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 
Dalam Pusaran Masalah

 Kereta Cepat adalah salah satu 
dari proyek BRI yang ada di Indonesia. 
Proses pembangunan jalur Kereta Ce-
pat telah dimulai sejak Januari 2016. 
Panjang lintasan Kereta Cepat adalah  
142,3 Km yang melintas Jakarta hing-
ga Bandung, dengan total empat stasiun 
pemberhentian. Pada awal proyek ini 
diumumkan, ada dua proposal, yaitu 
proposal Jepang dan Cina, yang saling 
beradu untuk memenangkan tender 
proyek. Dengan mempertimbangkan 
plus minus kedua proposal dan juga 
lobi-lobi politik yang kuat, terutama 
lobi dari Menteri BUMN saat itu, Rini 
Soemarno, pada akhirnya proposal Cina 
yang disetujui.
 Sebagaimana dijelaskan Nega-
ra dan Suryadinata (2019), perbedaan 
kedua proposal terletak di sekitar nilai 
proyek, panjang rel, waktu pengerjaan, 
dan garansi pemerintah. Pertama, nilai 
proyek yang ditawarkan Cina sedikit 
lebih murah dari Jepang. Cina men-
awarkan 5.5 miliar USD untuk mem-
bangun proyek Kereta Cepat, sementara 
Jepang menawarkan 6.2 miliar USD. 
Kedua, panjang rel yang ditawarkan da-
lam proposal Jepang adalah 140.1 Km 
dengan waktu pengerjaan lima tahun. 
Cina sendiri menawarkan panjang rel 
150.5 Km dengan waktu pengerjaan 
tiga tahun. Ketiga, dan yang lebih kru-
sial. proposal Cina sama sekali tidak 
membutuhkan penyertaan modal dan 
garansi keuangan pemerintah Indo-
nesia. Mereka memberikan pinjaman 
langsung kepada BUMN-BUMN Indo-
nesia tanpa meminta garansi dari pemer-
intah Indonesia. Sementara itu proposal 
Jepang meminta penyertaan modal dan 
garansi sebesar 50 persen atas pinjaman 
yang diberikan.[25]  
 Tahun 2015, konsorsium PT. 
KCIC dibentuk. Perusahaan patun-
gan ini terdiri dari BUMN Indone-
sia dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd 
(konsorsium asal China). Proyek ini 
mendapat pinjaman sebesar IDR 65.9 
Miliar (USD 4,5 miliar) dari China De-
velompment Bank (CDB) menuju PT. 
KCIC. Dengan skema yang ditawarkan 

Cina, PT KCIC membutuhkan setidak-
nya 40 tahun untuk membayar hutang 
dengan bunga tahunan sebesar 2 persen 
per tahun.[26] Dengan demikian, PT. 
KCIC harus membayar pinjaman dan 
bunga untuk CDB hingga tahun 2067.
 Pemerintah Indonesia menyebut 
KCJB sebagai proyek business-to-busi-
ness karena pemerintah tidak menjamin 
pembayaran utang. Berdasar pada Pera-
turan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 
tentang Percepatan Pelaksanaan Prasa-
rana dan Sarana HSR Jakarta-Band-
ung, dana pembangunan proyek dapat 
bersumber dari penerbitan obligasi oleh 
konsorsium Badan Usaha Milik Nega-
ra; pinjaman konsorsium dari lembaga 
keuangan asing atau multilateral; serta 
pendanaan lain yang dianggap sesuai.
[27]
 Namun, biaya proyek KCJB tel-
ah meningkat sebesar 7,9 miliar USD 
dari anggaran awalnya sekitar 6 miliar 
USD.[28]  Situasi ini memaksa pemer-
intah Jokowi untuk campur tangan 
dalam proyek dengan menyuntikkan 
anggaran negara.[29] Tentu hal ini ber-
tentangan dengan janji Jokowi bahwa 
proyek HSR Jakarta Bandung tidak 
akan menggunakan anggaran negara.
[30] 

Pandemic Covid-19  dan Kontrol Ter-
hadap Buruh
 Akhir Maret 2021 pihak mana-
jemen mengeluarkan sebuah kebijakan 
bahwa semua pekerja di terowongan 
6.3 dan 6.4 tidak dibolehkan un-
tuk meninggalkan lokasi proyek demi 
mencegah penyebaran Covid-19. Peker-
ja yang tertangkap meninggalkan atau 
kabur dari lokasi proyek atau konstruksi 
akan dipecat. Untuk memperkuat pen-
jagaan di lokasi konstruksi, manajemen 
menggunakan Brimob alih-alih sekuriti. 
Manajemen juga memasang beberapa 
kamera yang mengelilingi asrama peker-
ja dan pagar lokasi konstruksi. 
 Pekerja hanya dapat mengaju-
kan cuti jika mereka memiliki urusan 
penting. Namun, untuk kembali ke lo-
kasi konstruksi, mereka harus melaku-

[25] Siwage Dharma Negara 
dan Leo Suryadinata, “Chi-
na’s Maritime Silk Road Ini-
tiative and Indonesia”, In J.-
M.F. Blanchard (ed.), China’s 
Maritime Silk Road Initiative 
and Southeast Asia: Dilem-
mas, Doubts and Determi-
nation, (London: Palgrave 
Macmillan, 2019), 75.

[26] Frans-Paul van der 
Putten dan Mirela Petkova, 
“Global Perspective on Chi-
na’s Belt and Road Initiative”, 
Florian Schnider, ed. The 
Geopolitical Relevance of 
the BRI: The Jakarta-Band-
ung High-Speed Railway in 
Indonesia. (Amsterdam Uni-
versity Press, 2021), hal. 202  
  
[27]    Pasal 4 ayat (1) Pera-
turan Presiden No. 107 Ta-
hun 2015 tentang Percepatan 
Penyelenggaraan Prasarana 
dan Sarana Kereta Cepat An-
tara Jakarta Bandung.

[28] Muhammad Choir-
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Kereta Cepat Pakai APBN: 
Keuangan Pemegang Saham 
Macet”, Kompas, diakses 10 
Oktober 2021, https://mon-
ey.kompas.com
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donesia to Use State Budget 
for Cost Overrun on Chi-
nese Rail”, The Diplomat, 
14 Oktober 2021. https://
thediplomat.com/2021/10/
indonesia-to-use-state-bud-
get-for-cost-overrun-on-chi-
nese-rail-project

[30] Muhammad Idris, “Jo-
kowi Ralat Janjinya: Proyek 
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APBN, Kompas.com, 10 
September 2021.
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kan tes swab atau antigen Covid-19 di 
klinik yang bekerja sama dengan peru-
sahaan. Selama wawancara awal (Juni 
2022), biaya yang harus dikeluarkan 
sendiri oleh pekerja adalah sebesar IDR 
400.000 (USD 28).
 Selama lebaran Idulfitri, pekerja 
hanya mendapat satu kali cuti. Mereka 
hanya diberi izin untuk keluar malam 
hari sebelum lebaran dan kembali besok 
sore dengan membawa hasil tes swab 
antigen.
 Di lokasi konstruksi, pekerja lo-
kal dan pekerja China tinggal dalam as-
rama yang terpisah serta memiliki kan-
tin yang juga terpisah. Asrama pekerja 
lokal bisa terdiri dari 15-19 orang dan 
hanya dilengkapi dengan satu pendin-
gin udara. Kantin China hanya untuk 
pekerja China. Setiap bulannya, pekerja 
China mendapat potongan upah sebesar 
IDR 2,5 juta (USD 174) untuk makan 
di kantin. 
 Bagi pekerja lokal, sebelum ke-
bijakan karantina diberlakukan, mereka 
dapat membeli makanan di kantin. Na-
mun beberapa minggu setelah pandemi, 
kantin untuk pekerja lokal kemudian 
ditutup. Sejak saat itu, kebanyakan dari 
mereka yang juga berasal dari warga 
sekitar mendapat jatah makanan yang 
dibawa oleh keluarganya mereka. 

Jam kerja, upah dan tak dibayar
 Di Kereta Cepat Jakarta Band-
ung, jam kerja adalah 7 hari dalam 
satu minggu dan 10 jam kerja per hari. 
Kadang, pekerja juga diwajibkan un-
tuk bekerja lembur selama 2-4 jam da-
lam satu hari. Rata-rata, pekerja harus 
datang pada jam 7 pagi untuk bekerja, 
dan pulang ke asrama sekitar jam 18.30. 
Dalam satu bulan, pekerja hanya diberi-
kan jatah libur 2 hari. 
 Kebanyakan pekerja di loka-
si konstruksi, yang bekerja selama 10 
jam, menerima upah harian sebesar Rp. 
100.000 (7 USD). Berdasar pada regula-
si [31], upah harian yang harus diterima 
pekerja jika bekerja dalam 8 jam adalah 
Rp. 150.000 (10,4 USD). Jika mereka 
bekerja 10 jam (dengan 2 jam lembur), 

setidaknya pekerja harus menerima Rp. 
215.000 (15 USD). Dari kalkulasi upah 
harian, baik jam kerja normal sekitar 
8 jam dan jam kerja lembur sekitar 2 
jam yang diterapkan oleh manajemen, 
terbukti bahwa dalam setiap hari pihak 
manajemen mencuri upah buruh sebe-
sar Rp. 115.924 (8,05 USD) dari upah 
pekerja. 
 Pekerja juga mengatakan bah-
wa mereka tetap bekerja di akhir pekan 
(Sabtu dan Minggu). Mereka hanya 
mendapatkan Rp. 136.000 untuk setiap 
hari dalam 10 jam bekerja. Menurut un-
dang-undang, pekerja harus menerima 
Rp 431.000 (30 USD) untuk 10 jam 
kerja di akhir pekan.  Dari perhitun-
gan ini, manajemen mencuri sekitar Rp 
295.484 dari pembayaran lembur pada 
hari Sabtu dan Minggu.

Pekerjaan Konstruksi Bawah Tanah 
yang Berbahaya
 Kereta Cepat Jakarta Bandung 
adalah proyek andalan pemerintah In-
donesia. Proses pengerjaan dalam te-
rowongan 6.3 (termasuk terowongan 
lainnya) dapat dikategorikan sebagai 
kegiatan penting dan sangat berbahaya. 
Kondisi bahaya ini terjadi beberapa kali: 
ketika bagian atas kerangka terowongan 
runtuh atau karena terowongan banjir. 
Ketika banjir, para pekerja harus menye-
lam untuk menyelamatkan diri.  
 Di bawah kondisi dengan risiko 
yang sangat tinggi, para penggali, HSR 
Jakarta-Bandung merupakan unggulan 
dari Proyek BRI di Indonesia. Pekerjaan 
konstruksi terowongan bawah tanah 
6.3 (dan terowongan kereta api lain-
nya) adalah kegiatan penting namun 
berbahaya. Para pekerja harus bekerja di 
bawah cahaya redup, dingin, basah, dan 
licin yang berpotensi terpapar pence-
maran udara. Itu terjadi beberapa kali 
ketika bagian atas struktur terowongan 
runtuh, atau terowongan kebanjiran. 
Para pekerja harus menyelam ke dalam 
air di dalam terowongan untuk menye-
lamatkan hidup mereka. Di bawah jenis 
kegiatan berisiko tinggi ini, para peng-
gali, pekerja garis depan di terowongan, 

[31] Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi No. 102 Tahun 2004 
Tentang Waktu Kerja Lem-
bur dan Upah Lembur, ter-
tuang dalam Pasal 8 ayat (2). 
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direkrut sebagai pekerja harian yang ti-
dak menerima pelatihan kesehatan dan 
keselamatan, harus bekerja dengan per-
alatan perlindungan pribadi yang tidak 
memadai, dan dibayar di bawah upah 
minimum.
 Salah satu jenis pekerjaan yang 
dianggap berbahaya dalam terowon-
gan berdasar wawancara pekerja ada-
lah proses pemasangan struktur besi 
terowongan (H-Beam). Ketika mema-
sang struktur besi di atap, pekerja harus 
hati-hati karena mereka rentan untuk 
jatuh atau tertimpa besi yang runtuh. 
Besi yang mereka pijak juga licin kare-
na selalu basah. Strukturnya juga rentan 
untuk roboh jika tidak dipasang dengan 
kuat.
  Kondisi kerja di terowongan 
juga bising karena getaran mesin, se-
dangkan perusahaan tidak memberikan 
pelindung telinga bagi pekerja. Tempat 
kerja bawah tanah dingin dan basah. 
Terkadang jika terowongan tergenang 
air, pekerja harus menyelam 2-3 meter. 
Banjir yang terjadi di lokasi terowon-
gan juga tidak menghentikan pekerjaan. 
Pekerja masih terus bekerja meski dalam 
kondisi basah.
 Untuk mengatasi banjir di da-
lam terowongan, perusahaan menye-
diakan pompa air bertegangan tinggi. 
Salah seorang pekerja terowongan per-
nah tersengat listrik dari pompa air. 
Pekerja tersebut kemudian dilarikan ke 
rumah sakit. Biaya pengeluaran untuk 
perawatan dibayar oleh rumah sakit. 
Dengan kondisi kerja yang sangat ber-
bahaya, pihak manajemen masih tidak 
penyediaan alat pelindung diri yang me-
madai bagi pekerja.

Dampak lingkungan
 Sejak pembangunan terowon-
gan 6.3 dimulai tahun 2019, proses tel-
ah menghancurkan dua mata air yang 
bertahun-tahun menjadi sumber air 
bersih untuk 3 desa, yakni Cikalong, 
Rende dan Puteran. Berdasarkan Badan 
Pusat Statistik (2020), ketiga desa ini 
berpenduduk lebih dari 18.600 jiwa.
[32]Sejak kedua mata air tersebut rusak 

permanen, masyarakat di Desa Cikalong 
harus mengebor sumur air sepanjang 
12 hingga 17 meter. Mereka sekarang 
menggunakan mesin pompa air untuk 
kebutuhan harian. Hal ini terjadi perta-
ma kalinya dalam hidup mereka. Mer-
eka juga membuat biaya penggunaan 
listrik rumah tangga meningkat. Setiap 
hari, mereka harus membayar sekitar 
Rp. 200.000 (USD 14) setiap sebulan.
 Sejak tahun 2019, penduduk 
desa Cikalong dan Rende sudah me-
masukkan protes terkait masalah ini 
ke China Railway Engineering Com-
pany (CREC) sebagai perusahaan uta-
ma konstruksi. Namun hingga saat ini, 
protes mereka juga belum ditanggapi. 
Mengembalikan fungsi dua mata air 
yang rusak seperti semula memang ti-
dak mungkin. Jadi mereka menuntut 
kepada PT. KCIC untuk memasang 
pipa dari sumber mata air lain dan di-
masukkan ke desa. Mereka tidak pernah 
meminta uang kompensasi, yang hanya 
mereka minta adalah pemasangan pipa 
untuk memenuhi kebutuhan. 
 Selain merusak mata air, pem-
bangunan terowongan 6.3 dan 6.4 juga 
melahirkan beberapa dampak yang sig-
nifikan terhadap lingkungan. Banjir dan 
pencemaran terhadap sungai adalah ma-
salah utama. Banjir tersebut, yang terja-
di di desa Puteran terjadi karena pros-
es konstruksi telah menutup aliran air. 
Pada kunjungan lapangan pertama kami 
(Mei 2021), tembok pembatas sungai 
sudah dibongkar dan aliran sungai kem-
bali normal.
 Pembuangan limbah semen 
hasil konstruksi juga mencemari sun-
gai Cileuleuy dan menyebabkan gagal 
panen di hampir 182 hektar sawah.[33] 
Petani juga mengeluh gatal-gatal karena 
menggunakan air tersebut. [34]
 Berbagai upaya telah dilakukan 
untuk mengatasi dampak pembangu-
nan KCJB ini, namun baik Pemerintah 
maupun KCIC meresponsnya dengan 
lambat. Peristiwa di Desa Cikalong 
menjadi contoh bagaimana tuntutan 
masyarakat tidak ditanggapi.

[32] Kecamatan Cikalong 
Wetan Dalam Angka 2020 
(Badan Pusat Statistik Kabu-
paten Bandung Barat, 2020)

[33] “Terowongan KCIC 
di Cikalongwetan Diter-
jang Banjir”, Jabar Ek-
spres, diakses 06 Desember 
2020, https://jabarekspres.
com/berita/2020/07/09/
terowongan-kcic-di-cikalon-
gwetan-diterjang-banjir/2  
  
[34]  Ibid.
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Perlawanan Buruh
 Pada Agustus 2021, terjadi 
protes pekerja dan masyarakat di loka-
si terowongan 6.3. Kondisi Ini terjadi 
setelah manajemen memberhentikan 
empat pekerja penggali tanpa mem-
bayar upah mereka selama 7 hari. M 
diberhentikan karena melanggar kebi-
jakan karantina. Menurut wawancara 
(September 2021), dua pekerja benar 
meninggalkan lokasi konstruksi karena 
sakit, dan dua lainnya akan menunaikan 
salat Jumat di masjid di luar lokasi kon-
struksi.
 Para pekerja kemudian berbic-
ara dengan salah seorang tokoh mas-
yarakat. Kemudian dengan sekitar 20 
penduduk desa, mereka datang ke lo-
kasi pembangunan untuk memprotes. 
Mereka manajemen untuk membayar 
upah 7 hari dari empat pekerja yang 
diberhentikan. Awalnya manajemen 
menolak bertemu dengan mereka kare-
na belum melakukan tes Covid-19. 
Namun setelah ketegangan meningkat, 
manajemen setuju untuk bernegosia-
si dan memenuhi permintaan mereka. 
Para pekerja kemudian menerima Rp 
1,5 juta (USD 104) dari upah 7 hari 
mereka.
 Meskipun tidak ada serikat 
pekerja di terowongan 6.3, kadang para 
pekerja dapat meminta bantuan dari 
tokoh masyarakat dan penduduk desa. 
Namun batasannya adalah tokoh mas-
yarakat hanya menanggapi kejadian 
tersebut, karena mereka tidak memiliki 
pengetahuan yang cukup tentang hak-
hak buruh. 

Sentimen Rasisme Anti-China
 Hubungan kerja tidak langsung 
(subkontrak) dan pelanggaran hak-hak 
buruh adalah pola yang umum ditemu-
kan di empat studi kasus. Mayoritas bu-
ruh dikontrak yang dengan status buruh 
harian melalui perusahaan subkontrak-
tor mengalami pencurian upah yang 
besar, waktu kerja yang berlebihan (30 
hari kerja dalam satu bulan tanpa hari 
libur), tidak mendapatkan BPJS, juga 
mengalami pemberangusan serikat dan 

dengan terpaksa tinggal di dalam lokasi 
proyek 24 jam sehari karena penerapan 
kebijakan karantina oleh manajemen.
 Di proyek Kereta Cepat, total 
waktu kerja adalah 10 jam per hari sela-
ma 7 hari seminggu. Kadang buruh di-
haruskan bekerja lembur 2 atau 4 jam di 
luar 10 jam itu. Rata-rata buruh datang 
bekerja setiap pukul 07.00 dan kembali 
ke asrama yang berada di lokasi proyek 
pada 18.30 malam. Buruh hanya diberi 
waktu libur 2 hari dalam satu bulan.
 Beberapa buruh konstruksi 
lokal  di proyek Kereta Cepat meneri-
ma 100.000 rupiah per hari untuk 10 
jam kerja. Sesuai peraturan upah min-
imum,[35] upah harian untuk 8 jam 
kerja adalah 150,000 rupiah. Jika kita 
menghitung 10 hari kerja (artinya 2 jam 
lembur dari 8 jam waktu kerja normal), 
paling tidak buruh harus mendapatkan 
215,000 ribu per hari. Dari perhitungan 
ini, jelas bahwa setiap harinya manaje-
men mencuri 115,924 rupiah dari upah 
harian buruh.
 Praktik pencurian upah juga 
berlangsung di tiga studi kasus. Keban-
yakan buruh konstruksi di proyek skala 
besar investasi Cina dibayar di bawah 
upah minimum. Dan di empat studi 
kasus, hampir semua buruh konstruksi 
tidak mendapatkan asuransi (baik kese-
hatan maupun ketenagakerjaan).
 Masalah lain adalah kesenjangan 
upah yang lebar antara buruh Cina dan 
buruh lokal. Seorang buruh Cina den-
gan jenis pekerjaan dan level yang sama 
seperti buruh lokal, menerima upah tu-
juh kali lebih tinggi. Buruh Cina dapat 
memberikan perintah kepada buruh lo-
kal, meski keduanya  memiliki jenis dan 
level pekerjaan yang sama. Pemisahan 
asrama, kantin dan diskriminasi kebija-
kan karantina makin memperparah per-
tentangan dan mempertajam permusu-
han antara buruh lokal dan buruh Cina.
Poin penting di sini adalah pertentan-
gan dan permusuhan antara buruh lo-
kal dan buruh Cina merupakan sesuatu 
yang dibentuk bukan oleh perbedaan 
budaya atau tingkah laku individu, me-
lainkan dampak dari berbagai kebijakan 

[35] Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi No. 102 Tahun 2004 
Tentang Waktu Kerja Lem-
bur dan Upah Kerja Lembur, 
Pasal 8 ayat (2).
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diskriminasi-rasial dan desain organisasi 
kerja yang dibentuk oleh manajemen.
 Kehadiran buruh migran Cina 
jelas menciptakan sentimen rasis bagi 
orang Indonesia, terutama kelas buruh. 
Sentimen ini meluas ke berbagai ka-
langan. Di dalam serikat buruh sendi-
ri, sentimen rasis juga muncul dalam 
slogan-slogan orasi para pemimpinnya, 
seperti “tolak pekerja asing” dan “tolak 
pekerja ilegal dan tidak berkemam-
puan.” Sentimen ini muncul karena bu-
ruh Cina dianggap mengambil semua 
lowongan pekerjaan dan membuat bu-
ruh Indonesia menjadi pengangguran. 
Isu buruh Cina menjadi bahan bakar 
yang digunakan sebagian politisi untuk 
menyebarkan narasi anti komunis yang 
memiliki sejarah cukup panjang. Ma-
suknya buruh Cina dianggap sebagai 
invasi diam-diam Partai Komunis Cina 
untuk menguasai Indonesia.
 Ketidakmampuan pemerintah 
ditambah dengan pemberitaan media 
yang tidak berimbang telah membuat 
sentimen anti buruh Cina bertahan dan 
meluas. Laporan-laporan media sering 
kali bombastis dan fokus pada aspek ter-
tentu, ketimbang melihat masalah secara 
utuh. Kebanyakan media melaporkan 
buruh Cina bekerja di Indonesia tanpa 
menggunakan visa kerja, cuma menggu-
nakan visa turis. Berita media juga kerap 
melaporkan razia buruh Cina tidak ber-
dokumen yang dilakukan petugas imi-
grasi dan polisi.[36] Padahal, razia-razia 
seperti ini bukan merupakan kebijakan 
strategis untuk mengatur penggunaan 
buruh migran, tapi hanyalah strategi 
untuk menenangkan masyarakat yang 
marah.
 Meluasnya sentimen rasis ini 
juga didukung oleh ketidakmampuan 
pemerintah menangani masalah ini baik 
dari aspek imigrasi maupun ketenaga-
kerjaan. Pemerintah tidak pernah den-
gan terbuka menjelaskan data mengenai 
buruh Cina di Indonesia seperti jumlah 
aktual, bekerja di sektor apa saja, kuota 
bagi buruh Cina di sektor industri, lama  
waktu kerja, dokumen-dokumen imi-
grasi, serta beberapa hal mendasar juga 

seperti hak-hak yang melekat pada bu-
ruh migran, kontrak kerja. Tersedianya 
informasi ini akan sedikit banyak men-
guraikan sentimen rasis dan juga sebagai 
langkah awal memastikan bahwa buruh 
migran bukan merupakan bagian dari 
praktik kerja paksa.
 Sentimen anti buruh Cina jus-
tru merugikan buruh secara umum. 
Sentimen ini menempatkan buruh Cina 
dan Indonesia dalam posisi yang berh-
adap-hadapan dan saling bermusuhan, 
padahal keduanya memiliki masalah 
yang sama untuk dipecahkan. Dengan 
berada pada posisi bermusuhan, ban-
yak masalah pelanggaran hak-hak bu-
ruh baik yang dialami oleh buruh Cina 
maupun buruh Indonesia seperti upah 
murah, praktik outsourcing, jam ker-
ja panjang, kesehatan dan keselamatan 
kerja yang buruk, menjadi kabur dan 
tidak dianggap sebagai prioritas untuk 
diperjuangkan.

[36] Imigrasi, “Sembilan 
Pekerja China Lari Saat Ra-
zia Imigrasi di Bengkulu”, 
Juli 2019. https://www.imi-
grasi.go.id/id/2019/07/29/
s e m b i l a n - p e k e r j a - c h i -
na-lari-saat-razia-imigra-
si-di-bengkulu/
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Profile KCIC
Nama Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Lokasi Proyek Jakarta dan Bandung
Kepemilikan 
proyek

Proyek dimiliki oleh PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang merupakan joint 
venture antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (yang adalah perusahaan yang dibentuk 
4 BUMN Indonesia) dan Beijing Yawan HSR (yang adalah perusahaan yang dibentuk 
sejumlah korporasi Cina)

Pihak Indonesia PT. Pilar Sinergi BUMN merupakan konsorsium yang didanai oleh empat BUMN:
1. PT. Wijaya Karya (WIKA) 
2. PT. Jasa Marga 
3. PT. Perkebunan Nasional 
4. PT. Kereta Api Indonesia (KAI)

Pihak Cina Beijing Yawan HS merupakan konsorsium yang didanai oleh 6 perusahaan Cina :
1. China Railway International Co. Ltd (CRIC) 
2. China Railway Design Corporation (CRDC) 
3. China Railway Signal and Communication Corporation (CRSC) 
4. CRRC Corporation Limited (CRRC)
5. China Railway Group Limited  (CREC)
6. Sinohydro

Kepemilikan sa-
ham

60% saham dikuasai PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
40% saham dikuasai Beijing Yawan HS

Biaya proyek 7.9 miliar USD
Pendanaan 25% penyertaan modal dari PT KCIC.

75% pinjaman dari China Development Bank.
BRI / Non BRI BRI
PSN/Non PSN PSN



Got Trouble 
On The 
Streets?
office@lbhbandung.or.id


