
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Internasional merupakan tindakan suatu negara yang berguna

untuk  memenuhi  kebutuhan  negaranya  masing-masing  termasuk  Indonesia.

Dalam perdagangan Internasional terdapat dua aspek penerapan yaitu ekspor dan

impor dimana kedua penerapan ini mempunyai dampak langsung antar kegiatan

ekonomi Indonesia. Ekonomi pasar Indonesia adalah perusahaan milik negara dan

kelompok usaha swasta besar memainkan peran penting. Ada ratusan kelompok

swasta  yang  terdiversifikasi  yang  berbisnis  di  Indonesia  (namun  mereka

merupakan sebagian kecil dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia).

Bersama dengan para BUMN mereka mendominasi perekonomian domestik. Ini

juga berarti bahwa kekayaan terkonsentrasi di bagian atas masyarakat  (indonesia-

investments, 2016).

Adanya  hubungan  tidak  resmi  yang  dimiliki  Indonesia  dengan

pemerintahan  Taiwan  dapat  digunakan  sebagai  media  perpanjangan  akibat

putusnya hubungan diplomatik dengan China karena dugaan keterlibatan partai

komunis China dalam peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. 

Meningkatnya  hubungan Indonesia dan Taiwan terjadi pada sekitar tahun

delapan  puluhan  saat  para  pemimpin  Taiwan  mencanangkan  program  yang
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mendorong  pengusaha  pengusaha  Taiwan  untuk  berinvestasi  ke  luar  negeri

sebagai salah satu bagian dari upaya mencari dukungan internasional atas tidak

diakuinya  keanggotaan Taiwan di PBB. Kedudukan strategis Taiwan didukung

dengan seringnya warga Taiwan berkunjung ke Indonesia dalam rangka berlibur

sekitar  tiga  ratus  ribu  orang  pertahun.  Namun  pada  tahun  1990,  hubungan

diplomatik Indonesia dengan China membaik, maka Indonesia menarik garis tegas

dalam membedakan antara hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat

China  dengan  mengakui  kebijakan  luar  negeri  One  China  Policy.  Hubungan

perdagangan Indonesia dan Taiwan seharusnya tidak cukup  high politics untuk

menggangu hubungan bilateral antara Indonesia dan RRC. Karena China sendiri

memiliki  hubungan  perekonomian  yang  mengakar  dengan  Taiwan.  Tidak

dipungkiri bahwa China Mainland termasuk partner ekonomi utama bagi Taiwan. 

Negara-negara  yang  terdapat  di  dunia  perlu  terjalin  suatu  hubungan

perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut.  Setiap negara

tak  pernah  terlepas  dari  kegiatan  ekspor  dan  impor.  Kegiatan  ekspor-impor

didasari  oleh  kondisi  bahwa setiap  negara  memiliki  karakteristik  sumber  daya

masing-masing  dan  tentunya  karakteristik  tersebut  berbeda  antara  satu  negara

dengan negara lainnya.  Untuk melengkapi  dan mengisi  perbedaan karakteristik

tersebutlah,  kegiatan  ekspor-impor  dilakukan.  Penting  pula  untuk  diketahui,

secara tidak langsung, kegiatan ekspor dan impor mempunyai andil yang cukup

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 

Berdasarkan  data  yang  diambil  dari  Kementrian  Perdagangan Republik

Indonesia,  ekspor-impor  juga  termasuk  dalam  indikator  ekonomi  Indonesia.
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Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya. (Hanna, 2016).  Transaksi

perdagangan  internasional atau ekspor-impor, pada hakikatnya adalah kerjasama

yang ada dan tidak  lebih  dari  membeli  dan menjual  barang antara pengusaha-

pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili dinegara-negara yang berbeda.

Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat

ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha

yang mempunyai bahasa, kebudayaan,  adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda.

(Pratama, 2012). 

Maka  Perdagangan,  merupakan  strategi  yang  akan  menimbulkan

pertimbangan-pertimbangan suatu negara dalam memberikan hubungan kerjasama

dengan  negara  lain  seperti  Indonesia  dan  Taiwan  dimana  Taiwan  sendiri

merupakan  negara  yang  keberadaannya  belum  diakui  oleh  PBB  (Persatuan

Bangsa-Bangsa) namun Taiwan sama dengan Indonesia merupakan anggota WTO

(World Trade Organization) dan hal itu membuat Indonesia masih dapat menjalin

hubungan  yang  perdagangan  dengan  Taiwan  dibawah  keanggotaannya  pada

WTO.  Perdagangan  Indonesia  dan  Taiwan  mengalami  kesulitan  karena  tidak

adanya hubungan diplomatik diantara keduanya. Saat ini, kedua negara memiliki

hubungan setengah resmi karena hubungan diplomatik resmi hanya pada  One-

China Policy. Meski begitu, Indonesia dan Taiwan masih dapat melanjutkan kerja

sama yang dapat menghasilkan kontribusi positif untuk keduanya.

Taiwan  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  pengaruh  kuat  di

kawasan Asia walaupun Taiwan telah memisahkan diri dan merdeka dari China.

Hubungan kedua wilayah itu menjadi sangat rumit. Taiwan dan China sama-sama
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masih menganggap diri satu negara, namun dalam praktiknya terpisah sejak tahun

1949. Taiwan dan China sama-sama menyebut diri "China". Hingga tahun 1971,

Taiwan memegang kursi perwakilan China di PBB sebelum kalah pengaruh dari

Partai  Komunis  di  Beijing (http://www.cnnindonesia.com,  2015). Secara  resmi

memang  banyak  Negara  belum mengakui  Taiwan  sebagai  suatu  Negara  yang

berdaulat  karena  China  sendiri  selalu  melaksanakan One China  Policy kepada

negara-negara  lain  di  dunia.  Kebijakan  ini  membuat  banyak  negara  harus

memilih,  hubungan  diplomatik  dengan  Taiwan  atau  China,  yang  biasanya

dimenangkan  Beijing (http://www.cnnindonesia.com/,  2016).  Karena  pengaruh

itulah  yang  membuat  Taiwan  harus  sangat  bekerja  keras  apabila  masih  ingin

memisahkan diri terhadap China-Beijing.

Namun  hal  itu  tidak  menyurutkan  kerja  sama  diplomatik  walau  dengan

wujud lain. Biasanya,  Taiwan memiliki kantor dagang dan ekonomi di negara-

negara lain, yang berfungsi mirip kedutaan besar. Republik Rakyat China masih

menganggap  bahwa  Taiwan  merupakan  sebuah  provinsi  bagian  Fujian  yang

memberontak,  sedangkan  Taiwan  menyebut  dirinya  sebagai  sebuah  Negara

sendiri  yang  beraliran koumintang atau  nasionalis  dan  tidak  ingin  disamakan

dengan China. 

Belum  diakuinya  Taiwan  sebagai  sebuah  Negara  oleh  sebagian  besar

Negara  lain  di  dunia  merupakan  kendala  besar  bagi  Taiwan  untuk  menjalin

hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Sebagai suatu titik

di Asia Timur,  eksistensi Taiwan dengan nama resmi Republic  of  China  selalu

dipertanyakan.  Apakah Taiwan termasuk salah satu negara di Asia Timur atau
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tidak, ia tidak ada dalam daftar keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

namun dikategorikan sebagai salah satu macan Asia dan juga tergabung dalam

WTO (World  Trade Organization). Namun,  pemerintah  Taiwan terus  berupaya

untuk menjalin perjanjian kerjasama ekonomi khusus dengan Indonesia, meskipun

belum memiliki hubungan diplomatik bilateral secara resmi. 

Hubungan  antara  Indonesia  dengan  Taiwan  hanya  sebatas  hubungan

kerjasama  perdagangan  dan  ekonomi.  Meskipun  Indonesia  dan  Taiwan  tidak

memiliki  hubungan  diplomatik,  akan  tetapi  dengan  melihat  berkembangnya

investasi dan perdagangan di antara kedua negara, Taiwan dapat dilihat sebagai

salah satu mitra penting bagi Indonesia di dalam konteks kerja sama ekonomi.

Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip One China Policy atau kebijakan

satu  China.  Artinya,  secara  de  jure Indonesia  hanya  menjalin  hubungan

diplomatic  dengan  Republik  Rakyat  China  (RRC).  Indonesia  tidak  mengakui

Taiwan sebagai sebuah Negara yang berdaulat  dan merdeka dari China. Kedua

negara sama-sama mengakui diri sebagai  People’s Republic of China, sehingga

Tiongkok  mengeluarkan  kebijakan  tersebut  sebagai  bentuk  upaya  penyatuan

kembali (reunifikasi).

Taiwan dan Indonesia kedua belah pihak setuju masing-masing mendirikan

kantor  perwakilan  di  Jakarta  dan  Taipei  pada  tahun  1971.  Pada  tahun  1989

"Chinese Chamber of Commerce ," berganti nama menjadi "Taipei Economic and

Trade Office, Indonesia " (Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei di Indonesia),

menambah kedekatan hubungan di antara kedua negara di berbagai bidang. Pada

akhir tahun 2015, dibuka kantor perwakilan di Surabaya dengan nama “Kantor
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Perdagangan dan Ekonomi Taipei  di  Surabaya”.  Kantor  Dagang dan Ekonomi

Taipei  di  Jakarta,  Indonesia  (The Taipei  Economic and Trade Office /  TETO)

adalah kantor perwakilan pemerintahan Republic of China (Taiwan) di Indonesia.

Misi  TETO adalah  mengurus  kepentingan  Taiwan  dan untuk  mempromosikan

hubungan bilateral antara Indonesia dan Taiwan  (roc-taiwan, 2016).

Indonesia merupakan salah satu mitra dagang yang penting bagi Taiwan dan

sebaliknya  Indonesia  masih  menjadikan  Taiwan  sebagai  negara  partner

perdagangan yang sangat baik. Taiwan punya hubungan kerja sama perdagangan

yang  baik  dengan  negara-negara  di  dunia.  Negara  di  kawasan  Asia  Tenggara

adalah mitra kerja sama yang sangat penting bagi negara beribu kota Taipei ini.

1. Indonesia adalah mitra dagang urutan ke 12 terbesar Taiwan pada tahun

2014,  merupakan  sumber  impor  urutan  ke  9  terbesar  dan  pasar  ekspor

urutan ke 14 terbesar.

2. Untuk meningkatkan promosi perdagangan antara Taiwan dan Indonesia,

Menteri  Perekonomian  Taiwan  bersama-sama  dengan  organisasi  non

komersial  mendirikan  “Taiwan  External  Trade  Development  Council”

(TAITRA) dan di Indonesia didirikan  “Taiwan Trade Center,  Jakarta”.

(http://jakarta.taiwantrade.com.tw/, t.thn.)

Hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Taiwan dalam bidang

perdagangan  Ekspor  non-migas  Indonesia  ke  Taiwan  bulan  September  2014

mencapai USD  426,28  juta,  naik  13,15%  (mtm), neraca  perdagangan  Indonesia

periode  Jan-Sep/2014  semakin  meningkat  mencapai  USD  2,74  milyar,  tumbuh
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102,71% (yoy).  Secara kumulatif  selama periode Januari-September/2014,  surplus

perdagangan  Indonesia  mencapai  USD  2,74  milyar.  KDEI-Taipei  akan  terus

melakukan sejumlah promosi dan pendekatan bisnis terhadap dunia usaha di Taiwan

guna  menjaga  momentum  pertumbuhan  neraca  perdagangan  Indonesia,  sehingga

target surplus perdagangan Indonesia sebesar USD 3,0 milyar dapat tercapai  (kdei-

taipei, 2014).

Total Perdagangan Indonesia bulan September 2015 tumbuh 6,04 persen,

memacu kenaikan surplus perdagangan sebesar 54,73 persen (mom). Peningkatan

tersebut dipicu oleh naiknya transaksi perdagangan migas sebesar 22,63 persen

(mom). Apabila dibandingkan dengan bulan September 2014, total perdagangan

Indonesia-Taiwan turun 17,38 persen (yoy).  Namun, secara kumulatif,  aktivitas

perdagangan Indonesia-Taiwan selama periode Januari-September 2015 mencapai

USD  7,19  milyar,  turun  15,82  persen  dibanding  periode  yang  sama  tahun

sebelumnya.  Menurunnya  performa  perdagangan  Indonesia-Taiwan  secara

keseluruhan  dipengaruhi  oleh  aktivitas  produksi  di  masing-masing  pihak  yang

sedang  mengalami  penurunan,  yang  juga  diperkuat  dengan  menurunnya

permintaan sebagai akibat penyesuaian mata uang NT Dollar dan Rupiah terhadap

US Dollar.  Selain  itu,  rendahnya  harga  komoditas  dunia  turut  memberi  andil

turunnya nilai total perdagangan Indonesia-Taiwan.

Satu-satunya  batu  sandungan  untuk  meningkatkan  lebih  lanjut  bilateral

kerjasama  Indonesia-Taiwan  adalah  Kebijakan  Satu  China  karena  kurangnya

pemahaman  mengubah  sifat  situasi  geopolitik  di  kawasan  Asia  Timur,  juga

integrasi  yang  efektif  ekonomi  saling  bergantung  untuk  mempertahankan
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keberlanjutan  ini  pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antara  negara-negara

Asia (Pattiradjawane, October, 2014). 

Kebijakan Satu Cina sendiri menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok

adalah pemerintahan yang resmi dalam Tiongkok daratan, Hongkong, Macau dan

Taiwan. Diketahui bahwa semua negara ingin melakukan hubungan diplomatik

yang resmi dengan negara ini  dengan cara menerapkan kebijakan tersebut  dan

menghindari hubungan resmi dengan Tiongkok (Taiwan) adapun Indonesia juga

melakukan pengakuan secara resmi terhadap Kebijakan Satu Cina (One China

Policy)  dan  tidak  mempunyai  hubungan  resmi  dengan  Republik  Tiongkok

(Taiwan) agar tercapainya kepentingan nasional Indonesia sendiri dimana dapat

memperdekat  hubungan  Indonesia  dengan  melihat  Taiwan  sebagai  entitas

ekonomi dengan keunggulan komparatif yang kuat dimana menghubungkan dunia

kekuatan besar dari Amerika Serikat, China, dan Jepang maka Indonesia memiliki

hubungan  dengan  Taiwan  melalui  Kantor  Dagang  dan  Ekonomi  Indonesia  di

Taiwan dan sebaliknya dimana memfasilitasi keduanya menjadi perwakilan non-

diplomatik  antarnegara  yang  utamanya  mengurusi  masalah  perdagangan  dan

ekonomi.  Maka,  berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  tertarik  untuk

membahas lebih dalam mengenai implikasi kebijakan tersebut dengan hubungan

dagang  antara  Indonesia  dan  Taiwan  dengan  judul,  “Hubungan  Dagang

Indonesia-Taiwan dalam konteks Kebijakan Satu China (2014-2015).”

B. Rumusan Masalah
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Dengan  mencermati  keterlibatan  kebijakan  Satu  China  akan  hubungan

perdagangan Indonesia dengan Taiwan, maka skripsi ini mengajukan pertanyaan,

“Mengapa Indonesia mengakui One China Policy atau Kebijakan Satu China

namun masih berhubungan perdagangan dengan Taiwan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah, proposal skripsi ini memiliki tujuan:

 Memahami  dampak  langsung  dari  kebijakan  Satu  Cina  terhadap

hubungan dagang Taiwan dengan Indonesia.

D. Kerangka Teoritis

Dalam skripsi  ini  penulis  menggunakan  landasan  konsep agar  permasalah

ataupun pembahasan dalam skripsi ini tetap dalam batas sebuah konsep dan sesuai

dengan yang telah dipelajari dan dapat mudah dipahami, berikut penjelasannya: 

a. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional  (national interest) adalah konsep yang paling populer

dalam  analisa  hubungan  internasional  baik  untuk  mendeskripsikan,  menjelaskan,

meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional.  Analis  sering memakai

konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri

suatu negara. Menurut Hans J.Morgenthau didalam "The Concept of Interest defined

in Terms of power", Konsep kepentingan Nasional (Interest) yang didefiniskan dalam
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istilah "power" menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau "reason" yang

berusaha  untuk  memahami  politik  internasional  dengan  fakta-fakta  yang  harus

dimengerti  dan dipahami.  Dengan kata lain,  power merupakan instrument penting

untuk mencapai kepentingan nasional. 

Kepentingan  nasional  adalah  merupakan  pilar  utama  tentang  politik  luar

negeri  dan  politik  internasional  yang  realistis  karena  kepentingan  nasional

menentukan tindakan politik suatu negara. Menurut Morgenthau juga bahwa setiap

strategi  diplomasi  dalam  sebuah  negara  akan  berdasarkan  kepada  kepentingan

nasional.  Kepentingan nasional  tersebut  digunakan untuk mengejar  "power"  yang

bisa digunakan untuk membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu Negara

atas Negara lain. Menurut Morgenthau, dengan memiliki power maka suatu Negara

dapat mengadili Negara lain seperti mengadili Negara sendiri dan kemudian dapat

meningkatkan  kepentingan Negara  yang  memiliki  power (Jasmine,  2009).  Dalam

kasus ini, China menggunakan kekuatannya untuk menahan keinginin Taiwan dalam

memisahkan  diri  dengan  China-Beijing.  China  (RRT)  mengetahui  bahwa

kekuatannya  sebagai  macan  Asia  akan  dapat  mempengaruhi  aspek  internasional

bahkan China (RRT) merupakan anggota tetap dewan keamanan PBB, maka Taiwan

pun  masih  membutuhkan  China  Mainland  untuk  memenuhi  kebutuhan  terutama

perekonomian dan mempertahankan keamanan negaranya. 

Dari  sisi  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  sangat  berpengaruh  untuk

mengakui kebijakan yang dibuat oleh China yaitu kebijakan satu China (One China

Policy)  agar  Indonesia  tetap  berhubungan  secara  diplomatik  dan  dagang  dengan

China  namun  juga  tidak  memutuskan  hubungan  dagang  dengan  Taiwan  untuk
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keuntungan Indonesia sendiri. Secara dilihat pada sisi untuk pertahanan keamanan

Indonesia, apabila Indonesia tetap melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan

tidak memastikan bahwa nantinya China juga akan mengakui gerakan separatisme

yang ada di Indonesia dan hal itu mengancam keamanan internal di Indonesia.

b. Konsep Perdagangan Internasional

Salah satu faktor penting usaha pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara

adalah adanya perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan

dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan  (Salvatore, 2004). Ketika membahas akan

perdagangan  internasional,  isu  tersebut  muncul  ketika  ekonom  Swedia  yaitu  Eli

Hecskher  (1919)  dan  Bertil  Ohlin  (1933)  mengemukakan  penjelasan  mengenai

perdagangan internasional  yang belum mampu dijelaskan dalam teori  keunggulan

komparatif. Sebagian dari teori Bertil  Ohlin didasarkan atas tulisan gurunya, yaitu

Eli Heckscher, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Heckscher-Ohlin atau

disingkat dengan  Teori H-O. Teori H-O kemudian mencoba memberikan penjelasan

mengenai  penyebab  terjadinya  perbedaan  produktivitas  tersebut.  Teori  H-O

menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi

faktor  produksi  yang  dimiliki  (endowment  factors)  oleh  masing-masing  negara,

sehingga  selanjutnya  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  harga  barang  yang

dihasilkan. Oleh karena itu teori modern H-O ini dikenal sebagai, The Proportional

Factor Theory.  

Teori  Heckscer-Ohlin  memprediksi  bahwa  negara-negara  yang  akan

mengekspor  barang  secara  intensif  menggunakan  faktor  berlimpah  secara  lokal,
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sambil  mengimport  barang  secara  intensif  menggunakan  faktor-faktor  lokal  yang

langka.  Jadi,  teori  Heckscer-Ohlin  mencoba  menjelaskan  pola  dari  perdagangan

internasional yang kita teliti pada ekonomi dunia  (Puspa, 2014). Contoh kasus dalam

penggunaan  Teori  H-O  ini  adalah  Indonesia  dan  Jepang  yang  melakukan

perdagangan dengan menjual motor dan ukiran kayu. Secara teknis, produk motor

bersifat capital intensive karena merupakan barang teknologi sedangkan ukiran kayu

merupakan labour intensive karena  merupakan  barang  hasil  kerajinan  tangan

penduduk. Di Jepang, banyak barang modal yang tersedia sedangkan tenaga kerja

atau labour  intensive sedikit.  Namun  di  Indonesia,  ada  banyak  tenaga  kerja

tetapi capital intensive-nya sedikit. Oleh karena itu, Jepang akan mengekspor motor

dan Indonesia akan mengekspor kayu.

E. Hipotesis

Indonesia telah menganut kebijakan satu China yang dibuat oleh China dan

Taiwan  menghormati  keputusan  Indonesia  karena  hubungan  keduanya  yang

menguntungkan untuk Indonesia maupun Taiwan dan kebijakan itu telah diakui oleh

negara-negara anggota WTO termasuk Indonesia  apabila  tidak ingin memutuskan

hubungan  diplomatik  ataupun  perdagangan  dengan  China.  Maka  dapat  dikatakan

hubungan  Indonesia  dengan  Taiwan  sampai  saat  ini  adalah  hanya  hubungan

perdagangan  dan  tidak  ada  hubungan  resmi  atau  hubungan  diplomatik  dengan

Taiwan.

 

F. Jangkauan Penelitian
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Untuk  membatasi  analisis,  jangkauan  penelitian  ini  dibatasi  jangka

waktunya, tinjauan dalam penelitian ini dilakukan sejak tahun 2014 sampai 2015,

dimana dalam kurun waktu tersebut Taiwan sudah merasa Indonesia telah menjadi

mitra  dagang penting di  Asia  Tenggara  dan pada akhir  tahun 2015,  dibukalah

kantor perwakilan di Surabaya dengan nama “Kantor Perdagangan dan Ekonomi

Taipei di Surabaya”.

G. Metode Penulisan

Dalam  penyusunan  suatu  skripsi,  salah  satu  hal  terpenting  yang  harus

disertakan  adalah metode  penulisan. Metode  atau  metodologi  skripsi  merupakan

gambaran  dari  langkah-langkah  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  menjawab

rumusan masalah dari penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapun  tujuan  dari

penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena,

variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan

apa yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari penelitian kualitatif searah dengan rumusan

masalah  serta  pertanyaan  penelitian  /  identifikasi masalah  penelitian.  Hal  ini

disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya

dikemukakan  oleh  rumusan  masalah  serta  pertanyaan  penelitian/  identifikasi

masalah. 

b. Sumber Data
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Sumber  data  menggunakan  sumber  data  sekunder  dimana  dapat  dipahami

sebagai sumber informasi yang menyajikan penafsiran, analisis, penjelasan, ulasan

dari pengarang terhadap topik tertentu. Sumber sekunder bisa juga berupa analisis

atau  paparan  yang  mengambil  sumber  primer  sebagai  objek  pembahasannya,

sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sumber  sekunder   merupakan  reproduksi  dari

sumber  primer.  Seringkali,  sumber  sekunder  ditulis  atau  direkam bertahun-tahun

setelah suatu peristiwa bersejarah terjadi. 

c. Metode Pencarian Data

Penulis  menggunakan Studi Kepustakaan dan definisi  studi pustaka adalah

mempelajari berbagai buku referensi hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang

berguna  untuk  mendapatkan  landasan  teori  mengenai  masalah  yang  akan  diteliti.

(Sarwono:2006).

H. Manfaat Penelitian

-  Mengetahui bagaimana implikasi  yang ditimbulkan oleh kebijakan Satu Cina

terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan.

-  Referensi  untuk  para  pembaca  mengenai  kebijakan  satu  China  (One  China

Policy) dan substansinya.

I.    Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut,

Berawal  dari  penulisan  judul  dilanjutkan  dengan  bab  1  yang  berisi

Pendahuluan,  Latar  Belakang  Masalah,  Rumusan  Masalah,  Tujuan Penelitian,
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Kerangka  Teoritis,  Hipotesis,  Jangkauan  Penelitian,  Metode  Penulisan,  Manfaat

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam bab 2 akan berisi tentang kebijakan satu China diawali dengan sub

bab mengenai pengertian kebijakan satu China itu sendiri lalu dilanjutkan tujuan

China membuat kebijakan satu China (One China Policy)

Pada bab 3 membicarakan tentang pengaruh kebijakan satu China terhadap

hubungan  dagang  Taiwan  dengan  negara  lain.  Sub  bab  awal  membahas  garis

besar politik internal dan eksternal Taiwan. Kedua membahas kedudukan Taiwan

dalam WTO atas adanya kebijakan satu China, dan sub bab terakhir menjelaskan

konsekuensi atas pengakuan kebijakan satu China oleh dunia internasional.

Selanjutnya,  bab  4  membahas  tentang  kepentingan  Indonesia  dalam

membuka  hubungan  dagang  dengan  Taiwan  dengan  sub  judul  hubungan

perdagangan  Indonesia-Taiwan  dan  keterlibatan  kebijakan  satu  China  dalam

hubungan dagang Indonesia-Taiwan.

Bab ke-5 akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di jelaskan

dalam skripsi ini.
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