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ABSTRAK 

Outward Foreign Direct Invesment Tiongkok memiliki proyeksi baru dalam inisiatif bernama 

“One Belt One Road” (OBOR). OBOR kemudian menjadi kerangka kerjasama yang 

mengkombinasikan adanya ‘going out’ policy akan adanya proyek pembangunan infrastruktur 

regional yang mengedepankan adanya konektivitas antar wilayah serta adanya upaya untuk 

mengurangi overcapacity di Tiongkok, dengan perusahaan SOE Tiongkok sebagai garda 

terdepan. Malaysia sebagai salah satu host country dalam OBOR yang berada di wilayah jalur 

21st Maritime Silk Road (membentang sepanjang perairan Laut Tiongkok Selatan hingga 

menuju Samudera Hindia), mengalami adanya peningkatan posisi sebagai penerima OFDI 

Tiongkok di tahun 2017 yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Tiongkok 

tidak pernah menjadi investor terbesar di Malaysia. Penelitian ini kemudian mencoba 

menjelaskan mengapa terjadi peningkatan OFDI Tiongkok di Malaysia dalam kerangka 

kerjasama OBOR. Melalui analisis yang peneliti lakukan, temuan dari penelitian ini adalah 

bahwa dalam observasi objektivitas ekonomi dan politik dalam OBOR memunculkan adanya 

hubungan kausal antara relasi politik positif Malaysia terhadap arus OFDI Tiongkok menuju 

host country yang dilatar belakangi oleh adanya long-term relationship. Motivasi investasi 

asing Tiongkok dalam OBOR pun merupakan adanya motivasi pencarian aset strategis, yang 

dalam penelitian in menggunakan adanya kerangka motivasi investasi asing perusahaan 

EMNE (Emerging Multinational Enterprises), yang membuktikan bahwa terdapat adanya 

pencampuran pencarian asset-augmentation dan opportunity seeking dalam sektor 

manufaktur dan konstruksi Malaysia yang berperan dalam peningkatan investasi asing 

Tiongkok di Malaysia.  

 

Kata-kata kunci: Tiongkok, One Belt One Road, Malaysia, asset-augmentation, long-term 

relationship, opportunity-seeking 

 

 

China's Outward Foreign Direct Investment has a new projection in an initiative called "One 

Belt One Road" (OBOR). OBOR then becomes a collaborative framework that combines the 

'going out' policy for regional infrastructure development projects that prioritize connectivity 

between regions and to overcome overcapacity in China, with Chinese SOE as the frontline. 

Malaysia as one of the host countries in OBOR, which located under 21st Maritime Silk Road 

(routes along South China Sea to the Indian Ocean), increase in position as recipient of 

China's OFDI in 2017. Which compared to previous years, China had never been the biggest 

investor in Malaysia. This study then tried to explain why there was an increase of 

China’s OFDI in Malaysia in the framework of the OBOR. Through the analysis that the 

researchers conducted, the findings of this study were, in observing economic and political 
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objectivity in the OBOR there was a causal relationship between Malaysia's positive political 

relations with China's OFDI flows towards the host country which motivated by long-term 

relationships. The motives of Chinese foreign investment in OBOR is to search for strategic 

assets, which in this study uses a taxonomy of OFDI motives for EMNE (Emerging 

Multinational Enterprises), which proves that there is a mixture of asset-augmentation and 

opportunity seeking in the manufacturing and construction sectors Malaysia and those 

contributed in increasing China's foreign investment in Malaysia. 

 

Keyword: China, One Belt One Road, Malaysia, asset-augmentation, long-term relationship, 

opportunity-seeking. 

 

 

Pendahuluan 

 

OFDI Tiongkok memiliki proyeksi baru dalam pembangunan kontrak kerjasama dengan negara 
tetangga. Inisiatif tersebut bernama, “One Belt One Road” (OBOR), dengan dua agenda utamanya 
yaitu Silk Road Economic Belt (SREB) yang dipusatkan pada konektivitas transportasi yang 
menghubungkan daratan Eropa hingga Asia serta 21st Century Maritime Silk Road  (MSR) yang 
dipusatkan pada konektivitas maritim dengan mengembangkan infrastruktur sepanjang perairan 
Laut Tiongkok Selatan menuju Samudera Hinda. Gagasan Investasi tersebut juga dikoneksikan 
dengan integrasi terhadap ekonomi domestik Tiongkok.1 Selat Malaka yang menjadi salah satu 
jalur lalu lintas maritim atau dapat dikatakan sebagai Sea Lanes of Communications (SLOCs),2 
yang bergerak sebagai rute transportasi terpendek dari lingkar Pasifik menuju India dan Teluk 
Persia,3 menjadi jalur krusial dalam proyek ini. Namun, sebaai jantung utama lalu lintas perairan 
antar negara, kondisi yang dapat dikatakan jauh dari adanya perairan bebas yang dapat dilalui 
oleh berbagai macam kapal.  
 
Melalui Gambar 1, dapat dilihat bahwa posisi geostrategis ASEAN memiliki peran krusial dalam 
lalu lintas komoditas perdagangan menuju Tiongkok utamanya minyak sebagai sumber 
komoditas utama keberlangsungan ekonomi Tiongkok, menjadikan Tiongkok memiliki perhatian 
khusus terhadap jalur SLOCs. Oleh karenanya, adanya gangguan atau penguasaan secara sepihak 
adanya jalur ini menjadi hal yang ditakutkan oleh Tiongkok. Adanya hal ini diutarakan oleh Hu 
Jintao selaku Presiden Tiongkok di tahun 2003 sebagai Malacca Dilemma.4 Untuk memecah 
Malacca Dilemma tersebut, Tiongkok melakukan kerjasama pengembangan jaringan fasilitas 
transportasi maritim yang berada di sepanjang jalur laut yang terbentang dari Samudera Hindia 
hingga Selat Malaka. Kerjasama tersebut oleh Pengamat Amerika Serikat, Booz Allen Hamilton 

                                                           
1 Xin Zhang, “Chinese Capitalism and the Maritime Silk Road: A World-Systems Perspectives” Geopolitics, vol. 0, 

no. 0 (2017), hal 11-12 
2 SLOCs (Sea Lanes of Communication) merupakan jalur utama maritim yang memiliki fungsi sebagai jalur 

perdagangan dan militer. Jalur ini biasanya memiliki bagian-bagian sempit atau choke point yang membutuhkan 

kapal untuk melewati jalur ini secara hati-hati, karena jika kemudian terdapat adanya gangguan sedikit saja akan 

mempengaruhi arus lalu lintas dan akan berakibar buruk bagi kepentingan pengguna jalur dan negara pesisir yang 

berada di sekitarnya. Oleh karenanya SLOC memiliki nilai strategis bagi penggunanya (Khalid, 2012: 57).   
3 Marc. Lantaigne, ‘China's Maritime Security and the “Malacca Dilemma”’, Asian Security, vol. 4, no.2, (2008), 

hal. 145  
4 Malacca Dilemma menjadi pernyataan yang dilontarkan presiden China, Hu Jintao di tahun 2003 terkait 

ketergantungan China terhadap lalu lintas jalur Selat Malaka dan ketakutan akan adanya kekuatan tertentu yang akan 

mengkontrol selat tersebut. Kehadiran kekuatan ini secara tidak langsung kepada presensi kehadiran Angkatan Laut 

Amerika Serikat yang ada di Singapura sehingga menimbulkan wacana bahwa “It is no exaggeration to say that 

whoever controls the Strait of Malacca will also have a stranglehold on the energy route of China” (Storey, 2006).  
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sebagai adanya sebuah strategi ‘string of pearls’, dengan ‘Pearls’ melibatkan negara di sepanjang 
pesisir di wilayah Samudera Hindia. 

 
Kehadiran One Belt One Road, dengan agenda 21st Maritime Silk Road (MSR) kemudian menjadi 
kerjasama yang berusaha mengakomodir lebih luas adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan 
Tiongkok. Oleh karenanya, kerjasama tidak hanya pada keamanan dan mendapatkan akses 
terhadap sumber daya, tetapi juga memastikan adanya relasi sumber daya yang dibutuhkan 
Tiongkok sejalan dengan kebutuhan ekonomi Tiongkok dan juga berdampak baik bagi negara 
tetangga atau win-win strategy. Pengembangan infrastruktur, relasi bisnis yang terjalin, dan 
kerjasama yang melibatkan teknis diharapkan dapat diwujudkaan di negara-negara tujuan MSR.5 
Jika merujuk pada adanya narasi mengenai ketergantungan Tiongkok dalam jalur laut dan posisi 
negara-negara di ASEAN yang berada dalam jalur tersebut, tidak disangka OFDI Tiongkok 
mengalami kemajuan cukup signifikan menuju Malaysia, yang ditujukan melalui tabel 1. Bahwa 
di tahun 2015 menuju 2017 pergerakan investasi Tiongkok di Malaysia menujukkan peningkatan 
yang signifikan. Malaysia berada di posisi nomor 4 di tahun 2017, sedangkan di tahun 2015 
berada di nomor 206.Jika dibandingkan dengan posisi Singapura yang telah menjadi host country 
tradisional dalam OFDI Tiongkok, adanya posisi Malaysia stand out sebagai host country dalam 
kerangka OBOR. Dalam statistik yang dikeluarkan oleh Department of Statistics Malaysia. di 
tahun 2013 – 2017, OFDI Tiongkok mengalami lonjakan yang cukup signifikan yang ditunjukkan 
dalam bagan 1. Akumulasi investasi Tiongkok di Malaysia berada pada posisi 2.77 % dari total 
investasi asing yang masuk pada kuarter ketiga 2017. Hal ini jika dikomparasikan dengan rata-

                                                           
5Jean-Marc F. Blanchard, ‘Probing China’s Twenty-First Century Maritime Silk Road Initiative (MSRI): An 

Examination of MSRI Narratives’, Geopolitics, (2016), hal 10 - 11 
6The Economist, ‘China Going Global Investment Index 2017’ [pdf] Tersedia dalam: http://pages.eiu.com/rs/753-

RIQ-438/images/ODI_in_China_2017_English.pdf, hal 3 – 5  

Gambar 1. Rute Transit dan Impor Minyak 

Tiongkok 

Sumber: Vein &Yan, 2015 

http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ODI_in_China_2017_English.pdf
http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/ODI_in_China_2017_English.pdf
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rata nilai 8 tahun  dari 2008 hingga 2015 yang hanya berada pada nilai 0.34%.7 Dalam bagan 
tersebut juga menjelaskan bahwa kenaikan investasi Tiongkok mulai terlihat paska inisiasi OBOR 
di keluarkan oleh Tiongkok, yang apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 
investasi Tiongkok mengalami ketidakstabilan posisi dalam jumlah total investasi asing Tiongkok 
di Malaysia. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai motivasi 
OFDI Tiongkok di Malaysia dalam kerangka OBOR, untuk memahami adanya peningkatan 
investasi yang terjadi di Malaysia dalam jangka waktu tersebut.   

Untuk menjawab adanya pertanyaan tersebut, peneliti mengembangkan kerangka motivasi 
investasi asing (Emerging Multinational Enterprises). Dalam taxonomy motivasi OFDI yang 
dikemukakan oleh Dunning berdasarkan adanya pengamatan dari perusahaan developed 
countries, dengan pengembangan strategi pemilihan lokasi FDI berdasarkan adanya Ownership 
advantages yang dimiliki perusahaan, yaitu; (1) resource seeking; 2) market seeking; 3) 
efficiency seeking; dan 4) strategic asset seeking.8 Resource seeking menjadi motivasi 
perusahaan untuk melakukan akuisisi adanya berbagai sumber daya yang tidak tersedia di negara 
asal sebagai bentuk adanya pengurangai biaya produksi domestik. Adanya investai ini berkaitan 
dengan pemilihan lokasi secara formal dengan lokasi tertentu yang memiliki adanya sumber daya 
mineral, minyak bumi dalam jumlah besar.9 Market seeking menjadi motivasi investasi yang 
dilakukan perusahaan untuk melayani adanya permintaan pasar asing. Investasi di dorong oleh 
adanya keinginan atau kebutuhan perusahaan dalam mendapatkan keunggulan perusahannya 
melalui pembangunan fasilitas yang memiliki nilai tambah,10 Hal ini berkaitan dengan 
menindaklanjuti pemasok atau pelanggan utama perusahaan ke lokasi baru untuk 
mempertahankan posisi bisnis dari kompetitor, dalam mempelajari area pasar mereka dengan 
pendekatan lokal.11 Efficiency seeking memiliki dua alasan mengenai pilihan perusahaan untuk 
melakukan FDI. Pertama, adanya pengambilan keuntungan dari perbedaan akan ketersediaan 
yang ada dan biaya relatif dari faktor pendukung tradisional (endowments) di negara yang 
berbeda. Kedua, investasi dilakukan di wilayah yang memilki struktur ekonomi dan level 
pendapatan yang dapat sejalan dengan adanya pengambilan keuntungan dari adanya skala dan 
cangkupan ekonomi lintas batas, adanya perbedaan dalam selera konsumen dan kemampuan 
supply.12 Strategic assets-seeking merupakan adanya aktivitas eksplorasi aset yang bertujuan 

                                                           
7 Lau Zheng Zhou & Au Kar Fei, ‘New Normal in China’s FDI: A Rational Look Into The Patterns of Chinese 

Investments in Malaysia’(2018), hal 8  
8John Dunning, ‘Multinational Enterprises and the global economy’, Reading(1993) 
9John Dunning & M. Lundan, Multinational Enterprises And The Global Economy, hal 68-69 
10John Dunning, Multinational Enterprises and the global economy. 
11John Dunning & M. Lundan, Ibid. hal 69-71  
12Ibid. hal 72  

Tabel 1. China Global Investment Index tahun 2017  

Sumber: The Economist, 2017: 3  



5 
 

untuk mengubah kompetensi inti dari investor untuk mendapatkan posisi competitiveness.13 
Kemampuan dalam pencarian aset strategis, tidak hanya menekankan pada adanya kemampuan 
dalam kepemilikan aset, tetapi kapasitas untuk mengakuisisi atau adanya efisiensi koordinasi aset 
agar saling komplemen dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan lainnya di negara tujuan 
investasi juga diperhitungkan.14 Oleh karenanya, operasi pencarian aset bentuknya sangat 
beragam dan tidak hanya mencangkup adanya kompetensi kecil namun kompetensi dalam aset 
harus dapat di konversikan dalam sebagai upaya untuk mencapai strategi global. 

 
Perusahaan Tiongkok yang merupakan EMNE hadir sebagai latecomer,15 dengan motivasi 
investasi asing sebagai bentuk adanya pengejaran ketertinggalan dalam kontestasi persaingan 
global. Dalam pengejaran ini kemudian, muncul peran institusi yang menyediakan jalur sumber 
daya bagi perusahaan lokal di negaranya untuk berkembang sebagai upaya peningkatan 
pembangunan ekonomi.16 Peran institusi tersebut memunculkan adanya Perusahaan Milik 
Negara atau SOE (state-owned enterprises), serta perusahaan swasta Tiongkok atau POE 
(private-owned enterprises) yang memiliki kedekatan hubungan dengan pemerintah Tiongkok 
rendah.  Dengan perbedaan struktur perusahaan yang membentuk adanya OFDI yang berasal 
dari Tiongkok, menjadikan motivasi investasi asing yang dilakukan oleh perusahaan milik negara 
dan perusahaan swasta memiliki perbedaan. Deng menyebutkan bahwa keutamaan Tiongkok 
dalam melakukan investasi asing adalah untuk dapat mengamankan adanya sumber daya alam 
seperti energi, atau input lain yang berlimpah yang tersedia di negara-negara asing sehingga 

                                                           
13Ping Deng, ‘Outward investment by Chinese MNCs: Motivations and implications’, Business Horizons, vol. 47, 

no.3 (2004), hal 13-14 
14Shige Makino et al.,‘Asset-exploitation versus asset-seeking: Implications for location choice of foreign direct 

investment from newly industrialized economies’. Journal of International Business Studies, vol. 33 no. 3 (2002) hal 

406  
15 Latecomer merupakan sebutan bagi perusahaan yang dilihat oleh sejarah terlambat masuk dalam kontestasi 

persaingan global dan bukan karena pilihan, dengan sumber daya awal yang terbatas dan tujuannya mengejar 

pesaing dari perusahaan negara maju (Matthews, 2002) 
16 North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990). 

Bagan 1. Posisi OFDI Tiongkok di Malaysia 2008 – 2016 

(% dari total Foreign Investment) 

Sumber: Zhou & Fei, 2018 hal 

7   
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Tiongkok dapat mempertahankan industri manufaktur domestik dan industri ekspornya.17 Oleh 
karenanya, motivasi resource-seeking menjadi motivasi krusial Tiongkok dalam melakukan 
OFDI dan bergerak menjadi kepentingan nasional yang terus dilanggengkan oleh Tiongkok, 
dengan objektivitas politik SOE Tiongkok secara berkelanjutan menjadi hal dominan 
dibandingkan dengan adanya pencarian keuntungan perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk 
mendapatkan sumber daya alam, Tongkok sering kali menawarkan kerjasama kepada 
pemerintah host-country dalam kesepakatan investasi, dan hal tersebut umumnya dilakukan di 
developing countries.18 Selain itu Perusahaan Tiongkok memiliki hambatan akan adanya akses 
terhadap keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan perusahaan yang berasal dari 
developed countries sehingga mereka tidak berangkat dari posisi yang kuat dalam persaingan 
global. Oleh karenanya sebagai bentuk untuk mengejar ketertinggalan, melalui adanya OFDI, 
Tiongkok mengambil jalan pintas dengan mengakuisisi aset yang dimiliki perusahaan di lokasi 
lain.19   
 
Jika dikaitkan dengan inisiasi OBOR, SOE masih menjadi garda terdepan dalam OFDI Tiongkok. 
Namun, secara lebih masif investasi Tiongkok kemudian diarahakan pada adanya ekspansi aktif 
perusahaan Tiongkok (SOE & POE) untuk beralih dari adanya ekonomi ekspor yang melibatkan 
modal asing di dalam negeri, menjadi adanya peningkatan performa value chain dan integrasi 
keterlibatan perusahaan Tiongkok pada ekonomi global.20 OBOR yang bertujuan untuk adanya 
ekspor perpindahan teknologi khas Tiongkok atau sesuai dengan standar Tiongkok, dan 
mengurangi adanya overcapacity industry yang dilakukan oleh Tiongkok setelah hampir tiga 
dekade menjadi ‘world factory’,21 mendorong perusahaan Tiongkok untuk melakukan adanya 
perpindahan operasi perusahaan dengan menargetkan adanya pencarian portofolio global aset 
dalam bentuk fisik maupun aset intagible yang tidak terbatas hanya pada sumber daya alam 
namun juga basis industrial yang hendak dipindahkan dan dicapai dalam OBOR sebagai bentuk 
adanya peningkatan competitiveness perusahaan Tiongkok.22 Hal ini yang dikemukakan oleh Luo 
& Tung dalam ‘spingboard perspective’, bahwa ekspansi perusahaan sejatinya merupakan 
peletakan batu loncatan (spingboard) perusahaan dengan dua aktivitas yaitu opportunity 
seeking dan asset-seeking. Dalam penjelasan asset seeking, dimaksudkan bahwa perusahaan 
EMNE (Emerging Multinational Enterprises) melakukan ekspansi untuk augment 
(menambahkan/meningkatkan) kapabilitas yang dimiliki melalui berbagai portofolio aset yang 
tujuannya untuk berada dalam posisi yang lebih tinggi dalam kompetisi global, yang dalam hal 
ini disebut sebagai asset augmentation.23 Bagi Luo & Tung, selama aset-aset tersebut dapat 
memberikan keuntungan ekonomi dan dapat mengkompensasi competitive disadvantage 
perusahaan, seperti misalnya ketika aktivitas yang dilakukan adalah akusisi natural resources di 
host country misalnya, jika hal tersebut dapat memberikan penambahan aset bagi EMNE maka 
hal tersebut dapat dilakukan.24 Opportunity-seeking kemudian berkaitan dengan adanya 
ekspansi perusahaan untuk melakukan mengembangkan adanya medium peluang baru dalam 

                                                           
17Ping Deng, Outward investment by Chinese MNCs: Motivations and implications, hal. 11 
18Bala Ramasamy et al., ‘China’s outward foreign direct investment: Location choice and firm ownership’, Journal 

of World Business, vol. 47 (2012) hal 24 
19John Child &Suzana B. Rodriguez,‘The Internationalization of Chinese Firms: A Case for Theoretical 

Extension?’,Management and Organization Review, vol. 1, no.3 (2005), hal 384 
20 FrançoiseNicolas,‘The Economics of OBOR: Putting Chinese Interest First’ dalam Three Years of China’s New 

Silk Roads: From Words to (Re)action?, ed. Études de I’fri (Perancis: IFRI, 2017), hal 19 – 21  
21 Peter Cai, Understanding China’s Belt and Road Initiative (Australia: Lowy Instititue, 2017) 
22 EY, ‘Riding the Silk Road: China sees outbound investment boom’, (China: Ernst & Young, 2016),  hal 1-7  
23Yadong Luo &Rosalie L. Tung, ‘A General Theory of Springboard MNEs’, Journal of International Business 

Studies(2018), hal 132   
24Yadong Luo &Rosalie L. Tung, ‘International expansion of emerging market enterprises: a springboard 

perspective’, Journal of International Business Studies, vol. 38 (2007), hal 485  
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mengaplikasikan competitive advantage yang dimiliki perusahaan. pencarian peluang ini 
merupakan adanya ekspansi perusahaan yang melibatkan eksploitasi aset perusahaan untuk 
melakukan operasi di negara tujuan dengan tujuan menyasar adanya foreign markets dimana aset 
dapat dikembangkan.25  
 
Prioritas lokasi investasi diarahkan di negara-negara dalam jalur OBOR yang notabe merupakan 
developing countries (South-South relations), pemahaman akan adanya aktivitas pencarian aset 
strategis di developing countries akan berbenturan dengan adanya konotasi ‘asset exploitation’,26 
dikarenakan adanya pengembangan situs dapat menggunakan teknologi terakhir yang diterapkan 
oleh perusahaan untuk mendapatkan aset yang ada di negara tujuan.27 Namun, dalam pelebaran 
operasi ini tekankan bahwa EMNE telah mengembangkan adanya integrasi dari adanya akusisi 
aset dari OFDI terhadap operasi di negara asal dan kemudian melakukan OFDI untuk mencapai 
global competitiveness yang lebih tinggi. Untuk kemudian pemahaman akan penambahan aset 
di host country, perlu adanya mengkaitkan adanya posibilitas adanya pengolahaan aset yang 
hanya dapat diakses di negara tersebut atau konteks lokal yang ada di negara tersebut, hal ini 
yang dikemukakan oleh Franco et al, sebagai non-marketable asset seeking, atau aktivitas OFDI 
dilakukan karena aset yang diinginkan tidak dapat dipindahkan secara langsung melalui 
transaksi di pasar.28 Adanya hal ini dapat di konstitusikan dengan agglomeration economies, 
yang mana secara khusus perusahaan menargetkan adanya lokasi yang memiliki kemampuan 
pengembangan aset lokal. Franco et al kemudian menyatakan bahwa untuk menentukan 
lokalisasi, perusahaan akan memilih adanya lokasi yang memiliki ketersediaaan infrastruktur 
lokal yang memadai. Aspek ini penting tidak hanya terkait infrastruktur dasar tetapi juga adanya 
infrastruktur scientific and high technological (seperti adanya high-quality telecommunication). 

 

One Belt One Road dalam Kerangka Kerja Outward Foreign Direct Investment 
Tiongkok 

 
Kehadiran OBOR menjadi realitas baru yang dibawa oleh Tiongkok dalam memandang 
perubahan politik dan ekonomi global dengan membawa isu konektivitas antar wilayah menjadi 
spektrum yang cukup luas, terutama berkaitan dengan relasi diantara negara-negara yang berada 
dalam inisiasi tersebut. Oleh karenanya, muatan yang adalam dalam OBOR pun mengandung 
adanya objektivitas politik dan ekonomi. Dalam objektivitas politik, pembahasan perlu dikaitkan 
pada pertemuan ‘Peripheral  Diplomacy Work Conference’, yang berjalan pada 24 – 25 Oktober 
2013, Xi Jinping berusaha memberikan penanaman nilai leadership Tiongkok, yang mana 
negara-negara dalam SREB dan MSR di tunjukkan sebagai negara perifer, dan pembangunan 
jalur konektivitas dalam kerangka OBOR menjadi upaya untuk membangun adanya stabilitas 
regional dan membangun adanya kepercayaan untuk menjadikan Tiongkok negara kunci di 
wilayah regional dengan memanfaatkan adanya sumber daya kekuatan ekonomi yang dimiliki 
Tiongkok. Dengan mengambil ASEAN sebagai negara target dalam proyek MSR kemudian, 
OBOR menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki agenda politis untuk tetap menjaga adanya 
hubungan bilateral yang terjadi diantara negara-negara yang ada di wilayah tersebut, utamanya 

                                                           
25Yadong Luo &Rosalie L. Tung, A General Theory of Springboard MNEs, hal 141  
26Shige Makino et al.,Asset-exploitation versus asset-seeking: Implications for location choice of foreign direct 

investment from newly industrialized economies, hal 405 
27Anne-Wil Harzing, ‘Acquisitions Versus Greenfield Investment: International Strategy and Management of entry 

Modes’, Strategic Management Journal, vol. 23 hal 213 
28Chiara Franco et al.,‘Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct 

Investments’(2008), hal 16  
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berkaitan dengan konflik Laut Tiongkok Selatan. Melalui adanya promosi pengamanan SLOCs, 
sebagai jalur sumber energi komoditas hingga transportasi Tiongkok. 29 
 
Dalam objektivitas ekonomi kemudian, pembahasan perlu dikaitkan dengan Third Plenum of the 
Chinese Communists Party’s 18th Congress yang dilaksanakan pada November 2013. Sidang 
pleno ketiga ini kemudian menyoroti adanya pada adanya produktivitas SOE yang semakin 
menurun dengan utang yang terus membengkak menimbulkan adanya kesenjangan besar dalam 
pengembalian aset antara perusahaan negara dan perusahaan swasta. Sebelum adanya sidang 
pleno ketiga tersebut, pada Oktober 2013, China’s State Council mengeluarkan “Guiding Opinion 
on Eliminating Severe Excess Capacities”, yang menyoroti adanya kelebihan kapasitas produksi 
industri domestik manufaktur Tiongkok seperti industri baja, alumunium, flat glass, semen, 
kertas dan chemicals.30 Kepemilikan industri-industri tersebut dimiliki SOE sebanyak ¾ dari 
total industri manufaktur Tiongkok, sedangkan POE hanya memiliki ¼ dari industri tersebut.  
Sidang pleno kemudian memutuskan bahwa perlu adanya peran  pasar dalam menentukan 
alokasi sumber daya produktif sehingga pemerintah selanjutnya akan melakukan adanya 
pembatasan diri dalam menyediakan akses terhadap kompetensi tertentu ataupun mengatasi 
kegagalan pasar dengan melakukan pengelolaan terhadap modal untuk aktivitas SOE 
dibandingkan dengan mencari aset, sehingga ketika SOE mencari aset perlu adanya penekanan 
pada efisiensi.31 Dari adanya hal tersebut, untuk mengatasi adanya kondisi perusahaan Tiongkok 
yang mengalami overcapacity tersebut, perlu adanya upaya penggabungan elemen ‘going out’ 
dan overcapacity untuk mendorong adanya metamorfosis perkembangan ekonomi Tiongkok.32 
Hal ini yang kemudian di kembangkan dalam OBOR dengan membuat perusahaan Tiongkok 
terlibat dalam pembangunan infrastruktur di negara tetangga (Asia dan sekitarnya) serta untuk 
memindahkan adanya industri yang mengalami kelebihan kapasitas ini untuk berpindah operasi 
di luar Tiongkok. Selain adanya usaha perpindahan industri, OBOR juga bertujuan memberikan 
support pada adanya industri kompetitif Tiongkok berbasis high-level technologi seperti industri 
high speed rail, construction engineering, electricity generation, machinery building dan 
telecommunications untuk kemudian mengambil adanya peran dalam proyek infrastruktur.  
 
Dengan membahas adanya objektivitas ekonomi-politik, dalam implementasinya OBOR memiliki 
efek konsekuensial (bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain) dari relasi 
perdagangan dan investasi yang diberikan Tiongkok terhadap kondisi negara tujuan.33 Hal ini 
dimaksudkan bahwa aspek mengenai neighboorhood policy yang merupakan objektivitas politik 
terhadap negara target dalam OBOR memiliki efek konsekuensional terhadap implementasi 
objektivitas ekonomi yang akan dijalankan dalam OBOR. Liu et al., kemudian menambahkan 
bahwa pelibatan SOE dalam OBOR, maka investasi tetap melibatkan sisi politik, dengan 
hubungan politik diantara Tiongkok dan potential host country mempengaruhi arus investasi 
yang masuk ke host country tersebut. yang dimaksudkan bahwa negara-negara dalam jalur OBOR 
yang menjaga hubungan baik dengan Tiongkok (long-term relationship) dalam mendukung satu 
sama lain secara politik dan bekerja sama secara ekonomi sebelum inisiasi OBOR, akan menjadi 
prioritas host country dalam OBOR, meskipun negara tersebut mungkin tidak memiliki institusi 

                                                           
29 Jean-Marc F. Blanchard, Probing China’s Twenty-First-Century Maritime Silk Road Initiative (MSRI): An 

Examination of MSRI Narratives hal 10  
30 JörgWuttke, ‘The Dark Side of China’s Economic Rise’. Global Policy, vol.8, no.4 (2017), hal 65 
31Dilip K. Das,‘China’s Outbound Foreign Direct Investment: Sources of Growth and Transformation’ (2014), hal 

14 
32 He Yafei, ‘China’s Overcapacity Crisis Can Spur Growth Through Overseas Expansion’, South China Morning 

Post, 7 Januari 2014 https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1399681/chinas-overcapacity-crisis-

can-spur-growth-through-overseas [diakses 31 Januari 2018] 
33Jean-Marc F. Blanchard, Probing China’s Twenty-First-Century Maritime Silk Road Initiative (MSRI): An 

Examination of MSRI Narratives, hal 2  

https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1399681/chinas-overcapacity-crisis-can-spur-growth-through-overseas
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1399681/chinas-overcapacity-crisis-can-spur-growth-through-overseas
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politik yang baik.34 Hal ini kemudian juga turut memberikan narasi bahwa skema pembangunan 
konektivitas infrastruktur dan turunan investasi yang akan dikembangkan Tiongkok dalam 
kerangka OBOR yang dalam hal ini berkaitan dengan ekspansi industri membutuhkan adanya 
jaminan dari host country agar kemudian presensi fisik yang hendak dilakukan Tiongkok dapat 
berjalan dengan baik. Karena kemudian aktor yang berada dalam wilayah teritorial yang dituju 
Tiongkok memiliki adanya kondisi ekonomi dan atribut politik yang berbeda dengan Tiongkok.35 
 
Di wilayah Asia yang menjadi jalur krusial MSR dalam OBOR yang ditunjukkan dalam gambar 2, 
negara-negara yang berada di wilayah ASEAN memiliki konflik eksternal yang cukup intens 
dengan Tiongkok, yang dalam hal ini berkaitan dengan konflik Laut Tiongkok Selatan, yang 
menjadi persinggungan diantara negara di Asia tenggara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, 
Malaysia, Filipina, Vietnam. Posisi Malaysia dalam konflik Laut Tiongkok Selatan memiliki 
presepsi yang berbeda dibandingkan dengan beberapa negara yang turut berkonflk. Bagi 
Malaysia, kehadiran Tiongkok tidak sepatutnya dianggap sebagai sebuah ancaman, namun 
sebagai sebuah peluang dalam kerjasama. Presepsi tersebut kemudian menjadi legasi yang terus 
dibawa oleh Malaysia.36 Ketika tiga kapal People’s Liberation Army Navy (PLAN) dilaporkan 
berlabuh di James Shoal (yang disebut Malaysia sebagai Benting Serupai) pada Januari 2014. 
Terkait adanya laporan tersebut, Malaysia cenderung mengabaikan dan memilih untuk 
membahas hal tersebut ketika duta besar baru Tiongkok untuk Malaysia, Huang Huikang 
mengunjungi Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein.37 Namun, disaat yang 
bersamaan, Malaysia juga aktif menyuarakan penyelesaian secara multilateral untuk adanya 
adanya implementasi terhadap Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC), 
dengan mendorong adanya pengembangan Code of Conduct (CoC) yang telah diusulkan pada 
2012.38Hal ini yang kemudian bagi Malaysia adanya assertiveness yang ditunjukkan Tiongkok 
dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dihadapi Malaysia dengan memperhatikan kepentingan 
masing-masing pihak dan berusaha lebih keras untuk menghindari perselisihan secara langsung, 
dan mendorong pihak-pihak untuk melakukan dialog yang komprehensif diantara satu sama 
lain.39 
 
Inisiasi pemerintah antar pemerintah melalui pembangunan Malaysia – China Kuantan 
Industrial Park (MCKIP), di wilayah Pahang yang terletak di East Coast Economic Region 
(ECER), yang resmikan pembangunannya pada 5 Februari 2013 MCKIP kemudian merupakan 
adanya proyek joint venture perluasan pelabuhan dan pembangunan industrial park yang 
dilakukan oleh perusahaan SOE Tiongkok, Guangxi Beibu Gulf International Port Group dengan 
perusahaan Malaysia, IJM Corporation Berhad yang memiliki nilai kontrak investasi kurang lebih 
sebesar RM 10.5 Milyar.40 Proyek ini pun merupakan sister park dari China – Malaysia Qinzhou 

                                                           
34Hai Yue Liu  et al., ‘The Determinants of Chinese Outward FDI in Countries along “One Belt One Road”’, 

Emerging Markets Finance and Trade, vol.53, no.6 (2017) 
35Jean-Marc F. Blanchard & Colin Flint, The Geopolitics of China’s Maritime Silk Road Initiative’, Geopolitics, 

vol. 22, no.2 (2017) 
36Cheng-Chwee Kuik, ‘Making Sense of Malaysia’s China Policy: Asymmetry, Proximity, and Elite’s Domestic 

Authority’, The Chinese Journal of International Politics, vol. 6 (2013), hal 462 
37 Bernama, ‘Chinese President Praises Malaysia’s Quiet Diplomacy on South China Sea Issues’, 11 November 

2014, http://english.astroawani.com/malaysia-news/chinese-president-praises-malaysias-quiet-diplomacy-south-

china-sea-issues-48150 [diakses 16 November 2018] 
38 Najib Razak, ‘Keynote Address at the 28th Asia-Pacfic Roundtable’, 28 mei 2012, 

https://www.najibrazak.com/en/speeches/26th-asia-pacific-roundtable-isis/ [diakses 16 November 2018] 
39Shahriman Lockman, ‘Why Malaysia isn’t afraid of China (for now)’, ASPI: The Strategist, 24 April 2013, 

https://www.aspistrategist.org.au/why-malaysia-isnt-afraid-of-china-for-now/ [diakses 23 November 2017]  
40Dengan status sebagai joint-venture company, MCKIP terdiri dari Konsorsium Malaysia dan Konsorsium China 

dengan pembagian saham 51:49. Konsorsium Malaysia terdiri atas Pemerintah negara bagian Pahang 30 %, IJM 

http://english.astroawani.com/malaysia-news/chinese-president-praises-malaysias-quiet-diplomacy-south-china-sea-issues-48150
http://english.astroawani.com/malaysia-news/chinese-president-praises-malaysias-quiet-diplomacy-south-china-sea-issues-48150
https://www.najibrazak.com/en/speeches/26th-asia-pacific-roundtable-isis/
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Industrial Park (CMQIP) di Guangxi, China yang telah berdiri sejak April 2012. Proyek tersebut 
kemudian penanda bahwa aktivitas SOE Tiongkok mengawali tindakan pemerintah Tiongkok 
dalam melihat posisi strategis Malaysia sebagai jalur transhipment alternatif selain Singapura 
yang menjadi konektivitas utama penghubung Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan. Hal 
tersebut kemudian berjalan bertahap sehingga paska inisiasi OBOR di tahun 2013, akumulasi FDI 
Tiongkok yang masuk ke Malaysia dalam bagan 2 menunjukkan adanya peningkatan, dan 
puncaknya di tahun 2016 dengan Tiongkok yang melampaui Australia dan Amerika Serikat 

Analis Motivasi Investasi Asing Tiongkok di Malaysia 
 
Kondisi agglomerasi ekonomi yang dikembangkan di Malaysia merupakan pengembangan multi-
sector agglomeration, Industri utama Malaysia adalah industri berbasis sumber daya alam. 
Namun, terdapat juga  kluster industri lain seperti E&E (Electronics & Electrical), transportasi, 
kimia, tekstil dan pakaian jadi, material and advance materials, agro-based, serta machinery 
and equipment. 41 Industri di Malaysia kemudian mengembangkan adanya diversifikasi 
horizontal dan diversifikasi vertikal. Dalam diversifikasi horizontal, industri di Malaysia pun 
mulai bergerak dalam sektor manufaktur dan jasa, dan mengurangi ketergantungan pada sektor 
primer (sumber daya alam). Sedangkan dalam diversifikasi vertikal yang berkaitan dengan 
meningkatkan value chain komoditas yang di produksi di Malaysia untuk bergerak dari aktivitas 
upstream menuju aktivitas downstream yang secara aktif telah meningkatkan adanya nilai 

                                                           
Land Berhad 40 %, Sime Darby Property Berhad 30%, sedangkan Konsorsium China terdiri atas Guangxi Beibu 

Gulf International Port Group (GBGIP) 95% dan  Qinzhou Jinqu Investment Company Ltd (QJIC) 5 %, yang 

keduanya merupakan state-owned enterprises milik Pemerintah Guangxi, China (Leng, 2013:5). 
41 Andrew Jia Yi Kam, Linking Production Network and Productivity Growth: The Case of the Malaysian 

Manufacturing Sector (2011), hal 19  

Gambar 2. Peta Kontestasi Regional Asia – Tiongkok  

Sumber : Fisher & Carlsen, 2018  



11 
 

tambah dan nilai jual. Selain adanya kebijakan pengembangan kluster industri yang beragam, 
Malaysia juga menerapkan adanya kebijakan pembangunan area kawasan industri strategis 
untuk industri-industri utama di berbagai negara dibandingkan dengan memusatkan pusat 
manufaktur utama khusus untuk industri tertentu.  Namun, dengan pengembangan industri 
tersebut, adanya pengembangan inovasi dan teknologi dalam industri internal Malaysia, sebagian 
besar aktivitas R&D (Resources & Development) yang dilakukan oleh MNE yang memiliki 
operasional di Malaysia, sedangkan kontribusi perusahaan lokal Malaysia hanya memiliki 
prosentase sebesar 5,5 %.42  

 
Dari adanya penjelasan agglomerasi ekonomi tersebut, jika dikaitkan dengan temuan investasi 
dalam sektor manufaktur dalam lampiran 1. Adanya ekspektasi untuk mendapatkan efek 
spillover dari aktivitas greenfield investment mengenai adanya eksternalitas dalam aspek 
teknologi dan inovasi yang sebelumnya dijelaskan dalam motivasi pencarian aset strategis di 
wilayah Malaysia sangatlah terbatas. Hal ini menjadikan perusahaan Tiongkok menyasar adanya 
aktivitas M&A di Malaysia. Perusahaan Tiongkok menyasar dua bentuk aset lokal yang 
dikembangkan di Malaysia. Pertama, adalah aset perusahaan lokal, yaitu adanya akuisisi Proton 
oleh Geely dan akuisisi Edra Global oleh China Nuclear Group (CGN). Kedua, menargetkan 
adanya aset lokal perusahaan asing yang bermukim di Malaysia, seperti akuisisi AMD Malaysia 
oleh Nantong Fujitsu Microelectronics Co (NFME), Serta Kibing Group yang melakukan akuisisi 
lahan pabrik Samsung Corning Precision Material Group Co. beserta pekerja sebelumnya. Adanya 
hal tersebut menjadikan, aktivitas akusisi yang dilakukan perusahaan Tiongkok tidak membatasi 
diri dan terbuka akan adanya peluang dalam meningkatkan aset kompetitif mereka. Hal ini yang 
menjadikan pencarian aset di developing countries memiliki dimensi yang cukup luas dalam 
menginternalisasi adanya pengetahuan yang diperoleh untuk menghasilkan keuntungan 
kepemilikan yang berkelanjutan.43  
 

                                                           
42 Malaysian Science and Technology Information Centre (MASTIC), National Survey of Research and 

Development 2012. (2012). 
43Rajneesh Narula, Much ado about nothing or sirens of a brave new world?: MNE Activity from Developing 

Countries and its Significance for Development, hal 36  

Bagan 2. Saham Investor Asing Utama di Malaysia 2000 – 2016 

(% dari total investasi asing) 

Sumber: Zhou & Fei, 2017 : 9  
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Perusahaan Tiongkok kemudian juga melakukan adanya pencarian peluang di Malaysia dengan 
adanya pencampuran motivasi pencarian pasar dan efisiensi. Dalam industri baja, yang 
merupakan industri yang mengalami overcapacity. Alliance Steel Sdn Bhd (anak perusahaan 
Guangxi Beibu Gulf Iron and Steel Co Ltd) membangun pabrik baja di Kuantan, Pahang 
(termasuk dalam MCKIP) serta Hebei Xinwuan Steel Group dan MCC Overseas yang membangun 
kompleks pabrik baja di Samalaju Industrial Park. Perusahaan baja Tiongkok tersebut melakukan 
transfer teknologi dengan memindahkan operasi produksinya di Malaysia. Transfer teknologi ini 
pun sepihak dengan menitikberatkan pada teknologi yang dimiliki Tiongkok atau (dan tidak ada 
konsolidasi dari industri baja lokal Malaysia dalam pembangunan steel plant. Perusahaan 
kemudinan memanfaatkan aset lahan yang merupakan insentif pemerintah lokal yang bekerja 
sama dengan Tiongkok. Selain itu dalam industri manufaktur kaca, adanya investasi yang 
dilakukan oleh Xinyi Solar mempertimbangkan adanya akses low-cost terhadap bahan baku 
produksi, bahan baku tersebut adalah natural gas dan sodium carbonate yang dimiliki Malaysia, 
sehingga adanya motivasi investasi asing adalah pencairan peluang untuk meningkatkan 
kapabilitas manufaktur.44 Dalam solar industry, pamor Malaysia sebagai produsen perangkat 
solar mulai mendapat tempat, dengan margin produktivitas Malaysia hampir menyamai Uni 
Eropa di posisi nomor 2.45 Hal ini salah satunya di dorong oleh banjirnya ekspor Tiongkok yang 
murah, menyebabkan dua lusin produsen surya di Amerika Serikat dan Eropa menjadi bangkrut 
atau menutup pabrik. Amerika Serikat kemudian di tahun 2012 memberlakukan bea masuk anti-
dumping dan anti-dumping mencapai 30 persen pada panel-panel dari Tiongkok. Uni Eropa 
menetapkan kuota impor dan harga minimum untuk panel Tiongkok pada tahun 2013. Selain itu, 
upah Malaysia jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok selama bertahun-tahun, namun 
perbedaannya pada tahun-tahun ini berbalik. Adanya kebutuhan efisiensi produksi dengan 
menempatkan produksi di Malaysia menyasar pasar Amerika Serikat, Uni Eropa atau negara-
negara yang memiliki permintaan sel panel surya.  
 
Dalam temuan investasi di sektor konstruksi dalam lampiran 2, danya investasi infrastruktur 
dalam sektor pelabuhan & rel kereta yang dilakukan oleh perusahaan Tiongkok, sejatinya 
berkaitan erat dengan Letak Malaysia yang berada di persimpangan Selat Malaka merupakan 
posisi krusial dalam inisiasi MSR dalam OBOR. Investasi dalam konstruksi pembangunan 
pelabuhan dan beberapa pembangunan infrastruktur pendukung dapat memberikan adanya nilai 
tambahbagi Tiongkok, yang mana hal ini berkaitan dengan kepemilikan aset fisik untuk 
terciptanya akses jalur distribusi dan logistik Tiongkok dengan mengembangkan pelabuhan yang 
terintegrasi dengan kondisi logistik di jalur Selat Malaka. Dalam jalur Selat Malaka, Malaysia dan 
Singapura menjadi hub sentrak di kawasan ASEAN, dengan peningkatan jumlah kontainer yang 
terus meningkat yang sebagian besar dipenuhi dengan barang-barang manufaktur. Malaysia 
khususnya telah melampaui sebagian besar negara-negara ASEAN lainnya dan telah menyamai 
tingkat pertumbuhan Singapura.46 Adanya pembangunan Pelabuhan Melaka dan Pelabuhan 
Kuantan serta proyek ECRL menjadi adanya alternatif transhipment hub baru yang berusaha 
dibangun oleh Tiongkok dengan pengembangan deep-water ports, selain adanya Pelabuhan 
Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas yang selama ini memenuhi syarat sebagai transhipment 
besar di jalur Selat Malaka - Laut Tiongkok Selatan.47 Model kerjasama yang saling terintegrasi 
ini, juga kemudian turut melibatkan pengembang properti Tiongkok yang juga melihat peluang 

                                                           
44Coral Keyue Li & Yan Chen, ‘Resuming Coverage: Xinyi Glass Holdings (Rising float glass ASPs and overseas 

expansion to boost earning),’ (2018), hal 15  
45 Keith Bradser, ‘Solar Rises in Malaysia During Trade Wars Over Panels’, The New York Times,11 Desember 

2014, https://www.nytimes.com/2014/12/12/business/energy-environment/solar-rises-in-malaysia-during-trade-

wars-over-panels.html [diakses 28 Oktober 2018] 
46Abdul Rahman Embong et al., ‘One Belt One Road (OBOR) and Malaysia: a Long-term Geopolitical Perspective, 

IKMAS Working Paper Series, no. 5 (2017), hal 13 
47Ibid. hal 17 
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dari adanya aliran investasi infrastruktur yang masuk di Malaysia, yang ada dalam lampiran 3. 
Kebijakan Malaysia mengenai kepemilikan properti Malaysia oleh warga negara asing, melalui 
skema ‘Malaysia My Second Home’ (MM2H) yang dikeluarkan Malaysia sejak tahun 2002 
menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembang properti Tiongkok dalam membangun pasarnya. 
Dalam statistika aplikasi MM2H, terhitung sejak agustus 2017, Malaysia telah menyetujui 35.821 
aplikasi MM2H, dengan Tiongkok mengambil 27.6 % dari total keseluruhan aplikasi yang masuk. 
48 Faktor volatilitas harga properti Tiongkok yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir juga 
menjadi alasan pengembang Tiongkok memerlukan adanya diversifikasi asetnya di luar negeri, 
dan Malaysia menjadi salah satu negara tujuan. Selain itu pemerintah Tiongkok sejatinya 
mengikuti adanya tren peningkatan luxury tourism yang menjamur di kalangan masyarakat 
middle-income, dan Tiongkok ingin mengambil keuntungan dari adanya hal tersebut. Malaysia 
sendiri telah menjadi tujuan populer sejak tahun 200an.  

 
Kesimpulan  

 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai objektivitas dalam One Belt 

One Road telah membantu peneliti untuk memberikan gambaran bahwa adanya inisiasi OBOR meskipun 

dalam implementasinya merupakan sebuah investasi yang terbuka dan siapa saja dapat terlibat.  Dengan 

membahas mengenai objektivitas politik dan ekonomi, implementasinya pun memiliki adanya efek 

konsekuensional, yang mana adanya relasi politik mempengaruhi adanya investasi yang masuk ke 
negara tujuan. Sebagai negara yang telah menjaga hubungan progresif dengan Tiongkok sejak 
pengakuan kedaulatan di tahun 1974, Malaysia memiliki hubungan relasi politik yang positif 
dengan prinsip bahwa Tiongkok tidak dipandang sebagai sebuah ancaman dan lebih menekankan 
pada adanya peningkatan peluang kerjasama. Oleh karenanya, dalam implementasi OBOR, 
akumulasi kebijakan Malaysia (long-term relationship), dengan posisi Malaysia yang telah 
bekerjasama dengan Tiongkok dalam konflik Laut Tiongkok Selatan, sehingga memunculkan 
relasi positif dengan tidak menganggap Tiongkok sebagai ancaman. Serta, akumulasi kerjasama 
ekonomi yang terjalin di antara Malaysia – Tiongkok, yang telah dikembangkan sejak 4 dekade 
lalu berkontribusi erat pada adanya peningkatan investasi asing Tiongkok di Malaysia dalam 
OBOR. 
 
Dalam pembahasan mengenai  agglomeration economies tersebut sejatinya menjadi fondasi awal 
peneliti bahwa sebagai negara berkembang, Malaysia memiliki adanya modal dalam basis 
industrialnya. Namun, dalam temuan greenfield investment yang ada, spillover untuk 
mendapatkan eksternalitas industri Malaysia sangat terbatas. Dalam moda masuk M&A 
kemudian ditemukan bahwa perusahaan Tiongkok menyasar adanya aset perusahaan lokal 
Malaysia, yaitu Proton dan Edra Global dan mengakuisisi perusahaan asing yang memiliki anak 
perusahaan di Malaysia dan mengembangkan aset & bisnisnya di Malaysia. Hal ini yang 
kemudian konotasi adanya pencarian aset strategis berubah menjadi asset-augmentation, 
dikarenakan aset yang ada keseluruhan memiliki nilai tambah, dan cara yang dilakukan dapat 
melalui cara formal yaitu menyasar langsung perusahaan lokal Malaysia atau nonhirearkis seperti 
adanya akusisi perusahaan asing yang bernaung di Malaysia. Sedangkan dalam pencarian 
peluang melalui adanya temuan yang ada, Malaysia ditempatkan Tiongkok sebagai negara ketiga 
yang dapat memproduksi adanya produk manufaktur Tiongkok sehingga terdapat adanya 
pencampuran motivasi pencarian pasar dan efisiensi yang sebelumnya dikemukakan oleh 
Dunning. 

                                                           
48 MM2H Centre, ‘Top 10 Participating Countries from 2002 - August 2017’, t.t.,   

http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/statistics [diakses 14 September 2018]  

http://www.mm2h.gov.my/index.php/en/home/programme/statistics


14 
 

Dalam temuan sektor infrastruktur dalam OBOR, dikarenakan investasi infrastruktur bukan 
merupakan aset nyata, dan berkaitan dengan kepentingan publik maka adanya motivasi investasi 
adalah pencarian peluang. Namun, aset infrastruktur ini kemudian yang dapat juga disebut asset-
augmentation dikarenakan aset infrastruktur menjadi nilai tambah bagi kepentingan OBOR. Hal 
ini yang dinilai Tiongkok sebagai nilai tambah untuk kemudian membangun fasilitas 
infrastruktur yang juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang bernaung 
dalam kluster industri tertentu. Karena hal tersebut juga menjadi target OBOR bahwa adanya 
fasilitas infrastruktur yang dibangun di host country dapat langsung terhubung dengan 
hinterland, yang dalam hinterland tersebut dapat memberikan nilai produktivitas dan inovasi 
perusahaan Tiongkok. 
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