
BAB III

PENGARUH KEBIJAKAN SATU CHINA TERHADAP HUBUNGAN

DAGANG TAIWAN DENGAN NEGARA LAIN

Bab tiga dengan judul pengaruh kebijakan satu China terhadap hubungan

dagang Taiwan dengan negara lain dijelaskan dengan beberapa sub judul sebagai

berikut pertama akan menjelaskan garis besar politik internal dan eksternal dari

Taiwan,  kedua masuk dalam pembahasan kedudukan Taiwan dalam organisasi

perdagangan internasional dunia atau WTO atas adanya kebijakan satu China dan

terakhir konsekuensi pengakuan kebijakan satu China oleh dunia internasional.

A. Garis Besar Politik Internal dan Eksternal Taiwan 

1. Dinamika Perpolitikan Internal Taiwan

Problematis  antara  Taiwan  dengan  China  sampai  saat  ini  masih  juga

belum terselesaikan. China sangat memegang teguh untuk mempertahankan apa

yang  diinginkan  China  untuk  tidak  menyetujui  keinginan  Taiwan  dalam

memisahkan diri dengan China. Taiwan juga memperjuangkan kedaulatan yang

utuh bagi negaranya.  Pada akhirnya sisi problematis ini mempengaruhi segala

dinamika baik ekonomi, politik dan politik luar negeri yang terjadi di Taiwan itu

sendiri.  John  F.Cooper  mengungkapkan  bahwa  memahami  sejarah  politik

25



Taiwan  adalah  suatu  hal  yang  kompleks,  karena  merupakan  pengaruh  dari

masyarakat  lokal,  kolonialisme  Barat,  sistem birokrasi  China da Feodalisme

Jepang. 

Mengawali sejarah politiknyanya pada abad ke tujuh belas sebagai koloni

Belanda,  Taiwan  mengalamai  masa  kekosongan  kekuasaan  (Vacum of  Power)

sebelum  akhirnya  dikuasi  oleh  China.  Negara  Taiwan  belum  memiliki

pemerintahan  yang  efektif  sebelum akhirnya  di  jajah  oleh  Jepang  pada  tahun

1895.  Setelah perang dunia II sistem politik Taiwan ditranplantasikan dari China

oleh  Chian  Kaishek  dengan  tujuan  mendirikan  suatu  negara  Republik  China.

Budaya politik Taiwan dipengaruhi oleh tradisi budaya politik China, Jepang dan

Barat. Pada mulanya birokrasi Taiwan tidak terlepas dari ciri birokrasi China yang

secara  teori,  China  memiliki  sistem  politik  kesatuan,  bahkan,  bagaimanapun,

kekuasaan politik  adalah desentralisasi,  namun, perjalananya birokrasi  ini  tidak

cocok diterapkan di Taiwan. 

Budaya  politik  yang  dimaksud  adalah  budaya  politik  yang  elitis  (tidak

bersimpati pada partisipasi masyarakat).  Di  samping itu,  budaya politik Taiwan

juga terpengaruh oleh Jepang  terutama pada periode 1895-1945.  Dalam periode

ini,  birokrasi  dinilai  kurang penting,  karena Jepang memfokuskan pada senjata

dan uang sebagai upaya memenangkan perang pada masa itu.  Jepang di Taiwan,

yang menanamkan sistem feodal, mendirikan badan hukum yang berfungsi untuk

mengatur  dan  meregulasi  masyarakat,  serta  meningkatkan  pengembangan

infrastruktur dan modernisasi perekonomian.
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Pertumbuhan ekonomi pasar yang bebas pada awal tahun 1960 dilihat

Taiwan   sebagai suatu kesempatan untuk melakukan reformasi politik sebagai

langkah awal menuju negara demokrasi. Konteks dinamika perpolitikan internal

Taiwan juga sangat berkaitan dengan permasalahan antara Taiwan dan China.

Guncangan kehidupan politik di Taiwan terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-

an, Taiwan mengambil posisi di pemerintahan. Pada periode ini ditandai dengan

munculnya  partai  politik,  pemilu  yang  kompetitif,  perluasan  kebebasan

masyarakat  dalam  bidang  politik  dan  sipil,  dan  kepedulian  terhadap

pembentukan  citra  Taiwan di  pasar  internasional,  masa  ini  dipahami  sebagai

awal mula  masyarakat Taiwan menghasilkan demokrasi.  Sisi dilematis tersebut

mempengaruhi  proses-proses  politik  di  Taiwan. Political  forces di  Taiwan

terbagi menjadi dua akibat adanya konflik tersebut. 

Kelompok pertama berada di bawah pimpinan Presiden Chen Shui-Bian

sejak  Maret  2000  beserta  dengan  pihak  radikal  seperti Taiwan  Solidarity

Union bentukan  Lee  Teng-Hui  yang  bersatu  dalam naungan  partai Democratic

Progressive  Party (DPP).  Beberapa  akademisi  bahkan  menyebut  kondisi

perubahan  politik  Taiwan  yang  cepat  dan  demokratisasi  damai  sebagai  suatu

"keajaiban  politik."  Pada  tahun  2000  tersebut,  Taiwan  mengalami  apa  yang

dikatakan "konsolidasi demokrasi" dibawah kepemimpinan Presiden Chen Shui-

bian dari oposisi Partai Progresif Demokratik. Namun, pada masa kepemimpinan

Chen  ini,  Taiwan  dalam  keadaan  miskin  karena  perlambatan  ekonomi,  dan

korupsi yang menimbulkan kekecewaan publik yang serius dengan pemerintahan

pada saat itu. 
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Kelompok  kedua  adalah  partai  dibawah  naungan  Kuomintang  dalam

partai  nasionalisnya  (KMT).  Dalam  tangga  perpolitikan  DPP  berpendapat

bahwa  Taiwan  adalah  sebuah  entitas  yang  terpisah  dari  China  daratan,

berlawanan dengan posisi KMT bahwa Taiwan dan daratan, meskipun saat ini

dibagi, keduanya adalah bagian dari ‘satu China’. Pihak DPP yang selanjutnya

dikenal  dengan pan-green camp ini  memperjuangkan  Taiwan  sebagai  negara

independen  dan  sepenuhnya  terlepas  dari  China  melalui  berbagai  tindakan

reformasi radikal. Sedangkan partai KMK yang mebawahi kelompok pan-blue

camp lebih  memilih  untuk  membuat  kebijakan  secara  berhati-hati  agar  tidak

menimbulkan konflik baru dengan China  (Sutter, 2008).

Sejak terbentuknya China sebagai negara komunis (People Republic of

China)  pada  tanggal  1  Oktober  1949,  Para  kelompok  nasionalis  lebih

menginginkan  China  ada  dalam  pemerintahan  yang  demokratis  karena  itu

kemudian KMT di bawah kuasa Chiang Kai Shek kemudian menduduki Taiwan

yang terletak terpisah oleh sebuah selat dan membentuk pemerintahan sendiri di

sana. Sejak adanya pendirian pemerintahan sendiri di Taiwan oleh KMT, fokus

dari pemerintahan China daratan di bawah kepemimpinan Mao Zedong terhadap

Taiwan adalah menghancurkan KMT (Chang, 2014: 300) dengan tujuan utama,

yakni membuat Taiwan kembali pada pemerintahan China.

Pada  tahun  1960,  politik  Taiwan  diliputi  dengan  ide-ide  politik  Barat,

terutama kebebasan hak individu seperti yang dipraktikkan di Barat menjadi hal

yang diidealkan, terutama oleh generasi muda Taiwan. Pada masa ini demokrasi

hadir  sebagai  suatu  keharusan,  diikuti  dengan  arus  informasi  yang  semakin
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terbuka bebas dan dilihat sebagai suatu hal penting untuk akuisisi teknologi dan

untuk  mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  demikian,  budaya

politik  Taiwan diserap baru komponen demokratis.  Setelah kekalahan Jepang

pada Perang Dunia  ke-2  dan kekalahan  partai  nasionalis  China,  Kuomintang

(KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-Shek, melawan partai  komunis China

yang  dipimpin  Mao  Zedong,  Chiang  beserta  pasukan  militernya  (berjumlah

sekitar  2  juta  prajurit)  melarikan  diri  ke  Taiwan,  dan  akhirnya  mendirikan

pemerintahan yang berbasiskan ajaran Sun Yat Sen yang bernama “Tiga Prinsip

Rakyat” ketiga prinsip tersebut adalah nasionalisme, demokrasi, dan hajat hidup

orang banyak.  Dengan adanya  tawaran proteksi  militer  dari  Amerika  Serikat

(sebagai  kelompok  pemenang  Perang  Dunia  ke-2)  Chiang  beserta  pemimpin

partai KMT lainnya mengadakan pemilu dalam tingkat lokal untuk mendirikan

suatu  bentuk  sistem  pemerintahan  di  Taiwan  secara  demokratis  dan  sesuai

dengan ajaran Sun Yat Sen, yang tidak dapat terealisasikan di wilayah daratan

China yang berada dalam kekuasaan komunis. 

Walaupun  pemerintahan  yang  demokratis  pada  tataran  lokal  mulai

terealisasikan,  pada  tataran  nasional,  pemerintahan  negara  masih  didominasi

oleh petinggi partai KMT yang walaupun berusaha untuk mengimplementasikan

tiga prinsip ajaran Sun Yat Sen dalam pemerintahan Taiwan, masih memegang

posisi strategis dalam pemerintahan Taiwan, hal ini diperkuat dengan deklarasi

militer darurat oleh Chiang Kai- Shek serta ketentuan sementara yang melarang

pembentukan  partai  politik  di  Taiwan,  yang  secara  efektif  menjadikan  KMT

sebagai partai tunggal yang berkuasa di Taiwan, memegang peran baik dalam
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eksekutif  dan  legislatif,  tentunya  hal  ini  sama  sekali  tidak  menggambarkan

negara Taiwan yang demokratis.

 Chiang,  petinggi  partai  KMT  serta  para  pendukung  partai  KMT

beranggapan bahwa demokratisasi  di  sebuah wilayah  baru tidak  dapat  secara

serta-merta dilaksanakan, hal ini ternyata juga merupakan pendapat dari Sun Yat

Sen yang kemudian diadposi oleh Chiang, masyarakat Taiwan pada umumnya

tidak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga dibutuhkan waktu

untuk  Chiang  serta  partai  KMT untuk  melakukan  pendidikan  politik  kepada

masyarakat  sebelum akhirnya secara gradual dan perlahan bertransisi  menjadi

negara yang demokratis. 

Singkatnya,  budaya  politik  Taiwan  telah  dibentuk  oleh  keragaman

pengaruh  terutama  demokrasi  Barat  yang  memfasilitasi  masyarakat  lebih

konservatif dan mendukung hak-hak individu.  Akan tetapi, demokrasi Taiwan

berbeda,  demokrasi  Taiwan  seringkali  disebut  sebagai  demokrasi  versi  Asia,

demokrasi  yang  menekankan  pentingnya  kerja  keras  serta  stabilitas  sosial,

beranggapan  bahwa  keluarga  merupakan  institusi  sosial  yang  utama,  serta

menghormati  yang  lebih  tua,  sistem  birokrasi  dalam  demokrasi  versi  Asia

berusaha  untuk  bekerja  secara  efisien  dan  menghindari  perdebatan  yang

dianggap hanya membuang waktu.

Konstitusi  Taiwan  juga  mengatur  perlindungan   kalangan  minoritas

sampai  pemerintah  menginisiasikan  tindakan  afirmatif  demi  memastikan

representasi dari kalangan minoritas di parlemen, konstitusi Taiwan juga secara
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detail  menjelaskan  tentang  visi  dan  misi  negara  dalam  aspek  ekonomi,

pertahanan,  kebijakan  luar  negeri,  jaminan  sosial,  serta  pendidikan,  hal  ini

sangat jarang ditemukan dalam konstitusi negara-negara barat.

Pada  tahun  1992,  konstitusi  kembali  diamandemen  dan  mengubah

beberapa  poin  penting  dalam  kontkes  penyelenggaran  kehidupan  politik  di

Taiwan, di antaranya aturan pemilihan umum majelis  nasional menjadi empat

tahun sekali,  pemilihan umum secara langsung presiden menjadi empat tahun

sekali, anggota dari badan Kontrol Yuan ditunjuk, tidak lagi melalui pemilihan

umum secara tidak langsung, reformasi pemerintahan provinsi dan pemerintahan

lokal, menjamin dukungan penuh pemerintah terhadap penelitian ilmu alam serta

teknologi, perlindungan lingkungan, amandemen hak universal yang mencakup

hak  perempuan  di  Taiwan  dan  jaminan  keselamatan  serta  perlindungan  bagi

mereka yang cacat  dan memiliki  keterbatasan fisik maupun mental,  kalangan

minoritas  serta  suku  aborigin.  Kemudian  beberapa  kali  terdapat  amandemen

konstitusi pada tahun 1994, 1997, 1999, dan 2003.

Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  konteks  dinamika  perpolitikan

internal  Taiwan   sangat  berkaitan  dengan  permasalahan  antara  Taiwan  dan

China yang mempengaruhi proses-proses politik di Taiwan.  Political forces di

Taiwan terbagi  menjadi  dua akibat  adanya  konflik  tersebut,  yaitu,  Kelompok

pertama berada di bawah pimpinan Presiden Chen Shui-Bian sejak Maret 2000

beserta  dengan  pihak  radikal  seperti  Taiwan  Solidarity  Union bentukan  Lee

Teng-Hui  yang  bersatu  dalam naungan  partai  Democratic  Progressive  Party
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(DPP);  Kelompok  kedua,  adalah  partai  dibawah  naungan Kuomintang  dalam

partai nasionalisnya (KMT)  (Sutter., 2008. ).  

Dalam tangga perpolitikan DPP berpendapat bahwa Taiwan adalah sebuah

entitas yang terpisah dari China daratan, berlawanan dengan posisi KMT bahwa

Taiwan dan daratan, meskipun saat ini dibagi, keduanya adalah bagian dari ‘satu

China’.  Pihak  DPP  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  pan-green camp  ini

memperjuangkan Taiwan sebagai negara independen dan sepenuhnya terlepas

dari China melalui berbagai tindakan reformasi radikal. Sedangkan partai KMK

yang  mebawahi  kelompok  pan-blue  camp lebih  memilih  untuk  membuat

kebijakan  secara  berhati-hati  agar  tidak  menimbulkan  konflik  baru  dengan

China.

2. Dinamika Perpolitikan dan Perdagangan Eksternal Taiwan

Perdagangan asing telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Taiwan

yang cepat selama 40 tahun terakhir. Ekonomi Taiwan tetap berorientasiekspor,

jadi dia tergantung pada rezim perdagangan terbuka dan tetap rawan terhadap

penurunan ekonomi dunia. Jumlah perdagangan total telah meningkat lebih dari

limakali lipat pada 1960an, menjadi hampir 10 kalilipat pada 1970an, dan dua

kalilipat pada 1980an. Pada 1990an hanya melihat pertumbuhan yang sedang. 
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Dinamika  ekonomi  Taiwan  juga  dipengaruhi  oleh  permasalahannya

dengan mainland-nya yaitu China. “Free trade agreements have proliferated in

East Asia over the past several years, but so far Taiwan has been excluded from

this  greater  economic  integration,  largely  because  of  its  diplomatic  status”

(www.cia.gov).  Taiwan  dengan  statusnya  yang  unik  tak  dapat  dipungkiri

merupakan salah satu "negara" yang paling demokratis di Asia saat ini. Taiwan

memiliki  sistem  politik  yang  berbeda  dengan  sitem  politik  di  RRC,

menggunakan asas demokrasi  dan liberalisme yang umum digunakan negara-

negara barat (Jiang, 2004).

China  memegang  peranan  yang  teramat  penting  dalam  pengukuhan

eksistensi  Taiwan.  China  berusaha  untuk menarik  kembali  Taiwan  ke  dalam

RRC, atau setidaknya untuk mencegah deklarasi independen Taiwan. Dalam hal

ini,  China  berusaha  untuk menekan peran  Taiwan di  dunia  internasional  dan

berusaha mengisolasi politik luar negeri Taiwan (Sutter, 2008: 191). Penekanan

China terhadap Taiwan ini menyebabkan Taiwan ingin menjadi pengatur yang

berlegitimasi  di  daratan  China  (Overholt,  2008:143).  Namun  dalam

perkembangannya,  kemerdekaan  yang  tidak  mungkin  dimiliki  Taiwan

menyebabkannya mau menerima kondisi keleluasaan yang diberikan China.

Beijing  pun dengan terang-terangan  menunjukkan  ketidaksukaan  pada

negara-negara yang mendukung pemerintahan Taiwan.  Jepang yang notabene

pernah berkedudukan sebagai penguasa kolonial di Taiwan hingga tahun 1945−

berusaha mempertahankan hubungannya yang intim dengan Taiwan. Akibatnya,
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Jepang yang secara geografis memiliki kedekatan dengan kedua wilayah tersebut

pun berada dalam kondisi dilematis. 

Di  satu sisi  Jepang tidak ingin hubungannya  dengan China memanas,

namun di sisi lain ia juga tidak bisa melepaskan hubungannya dengan Taiwan

(International  Business  Times,  2013).  Posisi  China sebagai  salah satu  negara

yang  berpengaruh  di  kawasan  Asia  Timur  cukup  berimplikasi  pada  kondisi

keamanan kawasan tersebut. Meskipun tidak terlihat adanya gejolak keamanan

seiring upaya China untuk meningkatkan modernisasi dan ekspansi militernya,

namun  tensi  ketegangan  di  Asia-Pasifik  mengalami  peningkatan.  Akibatnya,

kelesuan ekonomi melilit Jepang yang membuatnya ’’ hanya’’ menjadi kekuatan

ekonomi regional kelas dua setelah China (International Business Times, 2013).

Taiwan menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun

hubungan  diplomatik  dengan  Amerika  Serikat  dihentikan  sejak  kunjungan

presiden  Richard  Nixon ke  RRC pada  tahun  1970-an.  Taiwan  pun berusaha

menjadi partner yang  baik  bagi  Amerika  dan  meyakinkan  Amerika  untuk

membangun  hubungan  yang  lebih  dalam  dengannya,  terutama  dalam bidang

ekonomi dan militer (Sutter, 2008:195). 

Politik Luar Negeri RRC selama Lima Dasawarsa dapat di bagi dalam

empat  bagian,  yaitu  pertama dalam  jangka  waktu  1949-1971  RRC

mengandalkan Uni Soviet dalam menghadapi politik pembendungan komunisme

oleh Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik. Kedua, 1972-1979 setelah terjadi

pendekatan Amerika Serikat-RRC, RRC mengandalkan Amerika Serikat dalam
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menghadapi  Uni  Soviet  yang di anggap telah  menggantikan Amerika  Serikat

sebagai musuh utamanya. Ketiga, pada tahun 1980-an RRC mulai meninggalkan

Amerika  Serikat  yang  di  anut  dalam beberapa  tahun  terakhir,  dan  kemudian

digantikan  oleh  prinsip “balancing  power” yaitu  menyeimbangkan  antara

prinsip Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Keempat, 1990-an, RRC melakukan

kegiatan  yang  lebih  ofensif  dalam  melakukan  politik  luar  negerinya  demi

pembangunan  RRC  menuju  negara  maju  dan  modern

(https://jejakinspirasi7.wordpress.com,  2014). Hubungan  diplomatik  dengan

negara-negara  lain  umumnya  menggunakan  jalur  ekonomi  dan  perdagangan,

sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi. 

 Dinamika politik eksternal Taiwan berhubungan dengan relasi Taiwan

dengan negara lain yang dilihat melalui beberapa poin signifikan, di antaranya:

a)  Di  tandatanganinya  Taiwan  Relation  Act pada  10  April  tahun  1979  oleh

Presiden  Carter,  yang  didalamnya  yang  mengatur  hubungan  antara  Taiwan

dengan Amerika Serikat; dan b) Melalui vacation diplomacy, dimana dilakukan

pemberian VISA ke negara-negara kecil untuk meningkatkan jumlah kunjungan.

Hal ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk upaya untuk menemukan celah

adanya  pengakuan  internasional  mengenai  eksistensi  Taiwan  itu  sendiri

(Overholt, 2008).

Ekspor  dikategorikan  menjadi  produk  yang  diijinkan  dan  dikontrol.

Sebagai  bagian dari  kebijakan liberalisasi  pemerintah,  saat  ini  hanya terdapat

112  produk  yang  tercakup  dalam  kategori  yang  dikontrol.  10,936  produk

terdaftar dalam ROC Commodity Classification Code, sampai dengan 27 Juni
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2008, terdapat 10,185 jenis produk yang tidak membutuhkan ijin ekspor. Namun

ada 751 produk yang membutuhkan ijin ekspor. Ijin yang diberikan langsung

dari Board of Foreign Trade ini berlaku selama 30 hari. Expor komoditi harus

mengikuti peraturan dari  (www.kdei-Taipei.org, 2014):

1. Foreign Trade Act,

2. Enforcement Rules of the Foreign Trade Act,

3. Regulations Governing Export of Commodities,

4. Regulations Governing Export and Import of High-tech Commodities,

5. List of Commodities Subject to Export Restriction,

6. List of Commodities Entrusted to Customs for Export Examination.

FDI (Foreign Direct Investment) atau investasi langsung luar negeri biasanya

bermula  ketika  suatu  negara  menanamkan modalnya  dalam jangka panjang ke

sebuah  perusahaan  di  negara  lain.  Di  Taiwan  pun  terdapat  banyak  investor-

investor  asing yang masuk  ke Taiwan.  Dengan cara  ini  maka perusahaan dari

suatu negara asal atau ‘home country’  bisa mengendalikan perusahaan yang ada

di negara tujuan investasi atau ‘house country’ baik sebagian ataupun seluruhnya. 

Walaupun  the  ROC  atau  Taiwan  hanya  merupakan  sebuah  negara  kecil

(dilihat dari luas wilayah), namun statistik ekonomi dan perdagangan serta produk

teknologi negara ini membuat dunia banyak tergantung ke pada Taiwan. Statistik

ekonomi  Taiwan  memang  fantastis,  merupakan  negara  di  Asia  dengan

pertumbuhan  ekonomi  yang  cenderung  stabil  sejak  3  dekade  terakhir,

36



perdagangan Taiwan membukukan total nilai sebesar 575 milliar dollar ditahun

2013, lebih dua kali  lipat  dari  Indonesia.  Statistik  ekspor Taiwan ke Indonesia

ditahun 2013 mencapai US $.15 milliar dollar, dengan produk utama mesin, alat2

listrik  dan technology tinggi,  sedangkan import  Taiwan dari  Indonesia  sebesar

US$.7,15  milliar.  Indonesia  mengalami  defisit  perdagangan  yang  sangat  besar

dengan Taiwan mendekati US$. 7,85 milliar dollar ditahun 2013. Eksport utama

Indonesia ke Taiwan adalah kekayaan alam seperti minyak dan bahan tambang

lainnya.

B. Kedudukan Taiwan Dalam WTO Atas One China Policy

Sebagai suatu titik di Asia Timur, eksistensi Taiwan dengan nama resmi

Republic  of  China  selalu  dipertanyakan.  Mengapa  Taiwan   tidak  ada  dalam

daftar  keanggotaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)?  Jika  tidak,  mengapa

Taiwan dikategorikan sebagai salah satu macan Asia dan juga tergabung dalam

WTO, the World Trade Organization?. Prinsip satu China, membuat posisi Taiwan

di mata internasional tersisih dan negara-negara lain melaksanakan One China

Policy.  Disinilah bergabungnya Taiwan dengan WTO membuat  harapan baru

bagi Taiwan walaupun hanya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Berikut

pembahasan dalam sub bab kali ini.
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1. Pengertian WTO

 Latar  Belakang  berdirinya  WTO (World  Trade  Organization) berkaitan

dengan  lahirnya  ITO  (International  Trade  Organization)  dan  GATT (General

Agreement on Tariffs and Trade) dan berawal dari negosiasi yang dikenal dengan

"Uruguay  Round"  (1986  -  1994). Setelah  terjadinya  Perang  Dunia  II,  dunia

internasional menyadari  pentingnya pembentukan suatu organisasi internasional

di  bidang  perdagangan.  Tujuannya  antara  lain  adalah  sebagai  forum  guna

membahas  dan  mengatur  masalah  perdagangan  dan  ketenagakerjaan

internasional .

WTO (World Trade Organization)  adalah sebuah organisasi  perdagangan

dunia yang merupakan satu-satunya organisasi  internasional  yang berhubungan

dengan  aturan  global  perdagangan  antara  negara-negara.  WTO dibangun  pada

perjanjian WTO yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara perdagangan

dunia. Fungsi utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa,

eksportir dan importir lebih melindungi dan mengelola bisnis mereka.

Terutama perusahaan multinasional,  mereka  percaya  bahwa WTO sangat

bagus  untuk  bisnis.  Jenis  organisasi  lain  dan  perorangan  percaya  akan  WTO

merusak  prinsip-prinsip  demokrasi  organik  dan  lebih  lanjut  meningkatkan

kesenjangan kekayaan internasional (http://www.investopedia.com, t.thn.).

WTO pada dasarnya adalah sebuah entitas mediasi yang membantu dengan

aturan  internasional  perdagangan  antara  negara-negara;  Namun,  WTO  telah

menjadi kekuatan pendorong di belakang lembaga globalisasi dan telah memiliki
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kedua efek positif dan berpotensi merugikan pada dunia. Upaya WTO ini telah

meningkat  secara  positif  ekspansi  perdagangan  global,  tetapi  sebagai  efek

samping, telah berdampak negatif masyarakat lokal dan hak asasi manusia.

Para  pendukung  WTO  mengutip  stimulasi  perdagangan  bebas  dan

penurunan  sengketa  perdagangan  sebagai  manfaat  dalam perekonomian  global

saat  ini.  Kritik  dari  titik  WTO terhadap  penurunan  industri  dalam negeri  dan

peningkatan  pengaruh asing sebagai  dampak negatif  pada perekonomian dunia

(investopedia, 2013).

Saat  ini  WTO terdiri  dari  161 negara anggota.  Fungsi  dari  WTO adalah

sebagai berikut :

1. Mendukung pelaksanaan, pengaturan,  dan penyelenggaraan persetujuan yang

telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. 

2. Sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian-

perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya termasuk keputusan-

keputusan yang ditentukan kemudian dalam Perundingan Tingkat Menteri.

3. Mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai sengketa perdagangan.

4. Mengatur mekanisme peninjauan kebijakan di bidang perdagangan.

5.  Menciptakan  kerangka  penentuan  kebijakan  ekonomi  global  bekerja  sama

dengan Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, serta badan-badan yang

berafiliasi. 
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Apa  sajakah  keuntungan  sistem  perdagangan  multilateral  WTO?  Ini  dia  10

keuntungan sistem perdagangan multilateral WTO.

 Mendorong terciptanya perdamaian.

Perdamaian  dunia  memang  tidak  terkait  secara  langsung  dengan

perdagangan. Namun, secara tidak langsung, dengan semakin tingginya intensitas

perdagangan  anarnegara  maka  hal  ini  pun akan semakin  mendorong  negara  –

negara  berusaha  untuk  menciptakan  perdamaian  dunia.  Ini  karena  kebutuhan

perdamaian sangat penting untuk mendorong arus perdagangan barang dan jasa

menjadi lancar.

 Persengketaan  antarnegara  dalam  perdagangan  dapat  ditangani

secara konstruktif.

Tak  dipungkiri  bahwa  sengketa  perdagangan  internasional  seringkali

muncul  seiring  semakin  meningkatnya  pula  volume  dan  jenis  produk  yang

diperdagangkan.  Melalui  Dispute  Settlement  Body (DSB)  dari  WTO  ini  lah,

sengketa – sengketa dagang dapat diselesaikan secara lebih konstruktif  melalui

aturan – aturan penyelesaian sengekta WTO yang sifatnya mengikat.

 Mempermudah perdagangan antarnegara.

Dengan aneka persetujuan perdagangan WTO, maka perbedaan kekuatan

dagang antar anggota WTO dapat lebih terkurangi. Ini memberikan peluang lebih
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besar bagi negara – negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya dengan

lebih mudah melalui forum multilateral WTO.

 Mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif.

Dengan tarif yang rendah serta aneka hambatan perdagangan internasional

lain  yang  lebih  diminimalisir,  maka  diharapkan  dapat  lebih  menguntungkan

konsumen sehingga dapat memperoleh produk berkualitas dengan harga rendah.

 Memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional.

Banyaknya  produsen dari  berbagai  negara  yang  dapat  mendistribusikan

produknya ke berbagai negara lain membuat konsuem memiliki pilihan produk

yang lebih banyak pula. Dengan persaingan ini pun, para produsen juga akan lebih

kreatif  dalam  berinovasi  dan  meningkatkan  kualitas  produknya  agar  dapat

menarik perhatian konsumen.

 Meningkatkan peluang pendapatan.

Hambatan perdagangan (tarif maupun non-tarif) mampu membuat tingkat

keuntungan  dalam  perdagangan  menjadi  lebih  meningkat,  baik  bagi  individu

maupun negara.

 Mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perdagangan yang meningkat akan mendorong terciptanya lapangan kerja

yang lebih luas sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan ikut meningkat.

 Mendorong perdagangan internasional menjadi lebih efisien.
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WTO  berupaya  untuk  mencoptakan  peraturan  perdagangan  yang  lebih

seragam dan efisien melalui prinsip – prinsip Non Diskriminasi, Most- Favorite

Country dan National Treatment.

 Negara  anggota  WTO  lebih  terlindung  dari  praktik  persaingan

dagang yang tidak sehat.

Skema perdagangan yang diciptakan WTO dapat memberikan pandangan

yang  lebih  berimbang  yang  berlaku  bagi  seluruh  negara  anggota.  Hal  ini

memungkinkan  negara  –  negara  kecil  terhindar  dari  tekanan  –  tekanan  oleh

kepentingan sekelompok negara lain.

 Mendorong terciptakan pemerintahan yang bersih.

Peraturan  WTO bersifat  mengikat  kepada anggotanya  sehingga  mampu

menjaga  komitmen  negara  –  negara  anggotanya.  Hal  ini  tentu  saja  dapat

mendorong terciptanya  kedispilinan bagi  pemerintahan agar dapat  menjalankan

praktik – praktik yang bersih bagi kepentingan publik.

2.  Taiwan Dalam WTO Atas One China Policy dan Tanggapan China

Menurut  Kesepakatan  Informal  pada  1992,  Taiwan  tak  dapat  menjadi

anggota WTO sebelum RRC diterima sebagai anggota. Pemerintah Beijing masih

menganggap negara kepulauan beribukota Taipei itu sebagai provinsi separatis.
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Penerimaan Taiwan ini adalah bukti keberhasilan diplomatik negara industri itu

mengingat  keberatan  RRC  untuk  mengikutsertakan  Taiwan,  sangat  besar

(http://global.liputan6.com,  2001). Bagi  Taiwan  WTO  adalah  organisasi  yang

penting untuk pembangunan di Taiwan. 

Taiwan  bergabung  dengan  WTO  (World  Trade  Organization)  pada  1

Januari  2002  sebagai  anggota  ke  144  dari  organisasi  perdagangan  tersebut.

Tergabungnya  Taiwan  pada  WTO menjadi  keajaiban  bagi  Asia  Timur  sendiri

karena  pengaruh  Taiwan  yang  cukup  besar  dalam  bidang  perdagangan

internasional.  China  sendiri  bergabung  satu  bulan  sebelum  Taiwan  yaitu  11

Desember  2001  dengan  keanggotaan  ke  143  dalam  WTO.  Organisasi

Perdagangan  Dunia  menyetujui  permintaan  Taiwan  menjadi  anggota  setelah

diterimanya  China  sebagai  anggota  WTO.   Taiwan  diklasifikasikan  sebagai

wilayah  dengan  bea  cukai  terpisah  dari  RRC atau separate  customs  territory.

Maka Beijing,  yang menganggap Taiwan sebagai  provinsi  yang  memberontak,

berusaha  agar  Taiwan masuk ke  WTO sebagai  wilayah  pabean khusus  China,

bukannya sebagai negara terpisah.

Pada  1  Januari  2002,  setelah  Taiwan  menjadi  anggota  144  dari  WTO,

mulailah terasa akan menikmati berkat-berkat perdagangan bebas diperluas. Pada

saat yang sama, ia juga diasumsikan kewajiban keanggotaan.

Berawal  dari  mayoritas  keanggotaan  yang  memprediksi  akan adanya  hal

mengerikan tentang masuknya Taiwan ke WTO telah berubah menjadi prediksi

yang salah. Sebaliknya, karena persaingan positif yang dihasilkan dari pembukaan
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ekonomi  Taiwan,  struktur  industri  baru  telah  dibuat   (Economic  Daily  News,

2012).

Sebelum  ini  Taiwan  telah  dilarang  daripada  menyertai  kebanyakan

pertubuhan  antarabangsa  kerana  China  menganggap  pulau  itu  merupakan

sebahagian  daripada  wilayahnya  dan bukannya  sebuah negara.  Bagaimanapun,

Beijing telah membuat pengecualian terhadap pertubuhan-pertubuhan yang hanya

berurusan dengan isu-isu ekonomi  (http://ww1.utusan.com.my, 2002).

Telah diketahui bahwa tugas WTO yang sangat luas dan kompleks, maka

pemerintahan Taiwan berinisiatif untuk membuat sebuah lembaga penelitian yang

tidak  hanya  memberikan  kapasitas  penelitian  WTO  tetapi  juga  melakukan

pelatihan WTO terkait  database dan kegiatan promosi.  Berdirilah WTO Center

pada 8 September 2003 sebagai penelitian dan satu-satunya penelitian WTO yang

didukung pemerintah dan lembaga penasehat di Taiwan  (http://www.cier.edu.tw,

t.thn.).

Pusat ini memiliki tujuh misi utama dan fungsi, diuraikan sebagai berikut:

(1) Untuk memberikan analisis dan opini di bidang ekonomi, hukum, industri dan

politik  untuk  berhubungan  dengan  ekonomi  internasional  dan  perdagangan

pengambilan keputusan pemerintah. 

(2)  Untuk membantu  pemerintah  dalam menganalisis  masalah  WTO dan tema

multilateral  negosiasi,  serta  tren  pembangunan  di  tema  yang  relevan  dengan

organisasi-organisasi  serupa  dengan  tujuan  memetakan  strategi  dan
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penanggulangan  masa  depan  untuk  partisipasi  Taiwan  dalam  perdagangan

internasional dan masalah ekonomi. 

(3) Untuk melaksanakan instan penelitian yang ditargetkan untuk bantuan tepat

waktu kepada pemerintah. 

(4) Untuk memberikan pemerintah dengan layanan konsultasi. 

(5)  Untuk mengintegrasikan informasi  yang relevan untuk membangun sebuah

portal jaringan WTO yang akan memberikan informasi yang tepat waktu untuk

semua dengan tujuan berbagi pengetahuan. 

(6)  Melalui  program  pelatihan  sumber  daya  manusia  yang  sistematis,  untuk

membantu dalam pelatihan sumber daya manusia, dan membangun WTO bakat

dan fakultas bank data dengan tujuan memperkuat kemampuan partisipasi Taiwan

dalam isu-isu ekonomi dan perdagangan internasional. 

(7)  Melalui  pertukaran  internasional,  untuk mengembangkan hubungan dengan

organisasi lokal dan internasional jaringan dengan tujuan meningkatkan kesadaran

internasional  ahli  Taiwan pada hukum,  perdagangan dan ekonomi,  serta  untuk

membantu  mereka  mendapatkan  pemahaman  internasional  isu-isu  kunci  dan

meningkatkan  kemampuan  Taiwan  untuk berpartisipasi  dalam isu-isu  ekonomi

dan perdagangan internasional. 

Tujuan utama dari empat fungsi pertama terdiri dari memberikan bantuan

yang  cukup  dan  tepat  waktu  kepada  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan

pengambilan keputusan dan negosiasi mengenai hal-hal WTO.
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WTO  Center  juga  telah  melakukan  penelitian  pada  sejumlah  isu  terkait

perdagangan  yang  belum dibahas  dalam perundingan  Putaran  Doha,  termasuk

ketentuan  asal  hewan  dan  produk  tanaman  inspeksi  sanitasi,  BUMN,  neraca

pembayaran, dan hambatan teknis perdagangan, dan sebagainya. 

3.  Eksistensi Ekonomi Taiwan dan Keanggotaannya di WTO

WTO adalah institusi  kelanjutan dari  General Agreement on Tariff  and

Trade (GATT).  Dalam era  GATT,  sebuah  “satuan  perekonomian”  yang  tidak

independen bisa menjadi partisipan, asalkan mendapat dukungan/diusulkan  oleh

pemegang kedaulatannya yang telah lebih dulu tergabung dalam institusi tersebut. 

Indonesia menjadi salah satu partisipan paling awal dari GATT karena disponsori

oleh  Belanda.  Hongkong,  sebelum  dikembalikan  ke  RRC,  mendapat  posisi

sebagai  partisipan karena disponsori oleh Inggris. Dalam era WTO, prinsip ini

pun  masih  diperhatikan.  Taiwan  baru  mendapatkan  keanggotaan  pasca  RRC

resmi menyelesaikan aksesinya  (http://hi.umy.ac.id,  2013). Setelah hampir lima

dekade kerja keras dan manajemen "sound economic", Taiwan telah mengubah

dirinya  dari  sebuah  pulau  yang  terbelakang,  berpusat  pada  pertanian  menjadi

kekuatan  ekonomi  yang  memimpin  dalam  produksi  barang  teknologitinggi.

Taiwan  sekarang  ini  merupakan  ekonomi  kreditor,  memegang  salah  satu

persediaan mata uang asing terbesar di dunia dengan lebih dari AS$100 milyar

pada 1999. Krisis  finansial  Asia  tidak memengaruhi  pertumbuhan ekonominya

yang tumbuh sekitar 5% per tahun, dengan nyaris seluruh penduduknya bekerja
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dan inflasi rendah. Populasinya juga telah menikmati pendapatan per tahun rata

AS$13.152 pada 1999.

Sebagai anggota dari WTO kedua negara, Indonesia dan Taiwan melakukan

hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk mewujudkan kepentingan

negaranya masing-masing.  Seperti  yang dijelaskan dalam sub bab sebelumnya,

China  memberikan  ketegasan  pada  anggota  negara  yang  masuk  dalam  WTO

(World Trade Organization) bahwa setiap negara yang akan melakukan hubungan

kerjasama dengan Taiwan, harus mengakui kebijakan satu China. Taiwan didalam

kaca mata International hanya diperbolehkan bergerak dalam bidang investasi dan

perdagangan bukan untuk hal  diplomatik.  Maka dari  itu  hubungan luar  negeri

Indonesia  dan  Taiwan  hanya  sebatas  dalam  menjalankan  kerjasama  terutama

kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan antar anggota WTO.

Pandangan  mengenai  syarat  eksistensi  negara  telah  berkembang.  Ketiga

unsur de  facto negara  tersebut  dilengkapi  dengan  adanya  aktivitas  ekonomi  &

perekonomian yang terorganisir, termasuk dalam hal ini mengeluarkan mata uang,

adanya kekuatan menjalankan rekayasa sosial, adanya sistem transportasi, adanya

kedaulatan, dan adanya pengakuan dari negara lain. 

Tak  pelak,  Taiwan  hampir  mempunyai  semua  itu.  Tetapi  jika  kedaulatan

bermakna sebagai tidak adanya negara lain yang berkuasa atasnya, maka dengan

sendirinya  eksistensi  wilayah  Taiwan  pun  bermasalah  karena  RRC

menyatakannya hanya sebagai salah satu provinsinya.  Hal ini melengkapi fakta
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bahwa  Taiwan  menjadi  fenomena  “negara  dalam  negara”  namun  tidak  dapat

dianggap sebagai negara berdaulat  (http://hi.umy.ac.id, 2013).

“Foreign trade has been the engine of Taiwan's rapid growth during the

past  50  years.  Taiwan's  economy remains  export-oriented”  (www.state.gov).

Mulai tahun 1960 Taiwan juga membuka diri bagi investasi Asing masuk dan

giat dalam perdagangan internasional, hal ini menjadikan perekonomian Taiwan

semakin matang dan membawa kemajuan dalam perekonomian internal.

Gambar 3.1: Taiwan's Promising Investment

Sumber: http://www.bkpm.go.id/

48

http://www.state.gov/


Dengan gambar diatas dapat dilihat bahwa investasi yang menjanjikan dari

Taiwan terhadap Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan kuarter pertama 2016

yang  sudah  terealisasi  berjumlah  15.5  triliun  rupiah.  Manufaktur  industri  atau

industri  yang  kegiatan  utamanya  mengubah  bahan  baku,  komponen  dan

sebagainya adalah kegiatan kerjasama terbesar yang dilakukan oleh Indonesia dan

Taiwan sebesar 87%. Selanjutnya dijelaskan bahwa rasio investasi yang telah di

realisasi  dari  tahun  2005  hingga  2015  yaitu  33,6%.  Selain  dengan  Indonesia

berikut merupakan 15 dari mitra impor atas Taiwan, dimana negara-negara yang

mengimpor  oleh  nilai  dolar  selama  tahun  2015.  Juga  ditampilkan  persentase

masing-masing negara impor dari total ekspor Taiwan,

Tabel 3.1: Persentase Total Ekspor Asing Pada Taiwan

1. China:  US$71.1  billion
(25.4%  of  total  Taiwanese
exports).

9. Malaysia: $7.1 billion (2.5%).

2. Hong  Kong:  $38  billion
(13.6%).

10. Germany: $5.9 billion (2.1%).

3. United  States:  $34.3  billion
(12.2%).

11. Thailand: $5.7 billion (2%).

4. Japan: $19.3 billion (6.9%). 12. Netherlands: $4.1 billion (1.5%).

5. Singapore:  $17.2  billion
(6.2%).

13. United  Kingdom:  $3.8  billion
(1.3%).

6. South  Korea:  $12.5  billion
(4.5%).

14. Australia: $3.2 billion (1.1%).

 7. Vietnam: $9.5 billion (3.4%). 15. Indonesia: $3 billion (1.1%).

8. Philippines: $7.4 billion  

     (2.7%).

 (Sumber:http://www.worldstopexports.com/taiwans-top-import-partners/2613/)
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C. Konsekuensi Pengakuan Kebijakan Satu China (One China Policy) oleh 

Dunia Internasional

Pada bagian ini  akan dijelaskan mengenai  pengaruh dari  kebijakan yang

dibuat  oleh China untuk kelangsungan bersatunya  China  dan mempertahankan

Taiwan  agar  tidak  dapat  menjadi  negara  sendiri  diluar  dari  China.  Berikut

dijelaskan dalam sub-bab dibawah ini,

1. Konsekuensi Pengakuan Kebijakan Satu China (One China Policy)

Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  tentang  penjelasan

kebijakan satu  China  dan pengaruhnya  terhadap  Taiwan dan China  dan peran

yang  sangat  penting  akan  kebijakan  tersebut,  adapun  konsekuensi  yang  akan

ditimbulkan apabila tidak mengakui kebijakan yang dikeluarkan China tersebut.

Contoh  bagaimana  kuatnya  pengaruh  kebijakan  tersebut  adalah  ketika  Nepal

menolak  tawaran  Taiwan  yang  bersedia  membantu  operasi  pencarian  dan

penyelamatan korban setelah negara di kaki pegunungan Himalaya itu diguncang

gempa  dahsyat  berkekuatan  7,8  skala  Ritcher  pada  25  April  2015  silam.

Penolakan  Nepal  atas  bantuan  Taiwan  dinilai  politis  karena  Nepal  tidak  mau

menyinggung  pemerintahan  Tiongkok.  Nepal  dianggap  berusaha  menghormati

kebijakan satu Tiongkok (one-China policy) yang tidak mengakui Taiwan sebagai

sebuah  negara  independen   (http://www.beritasatu.com,  2015).  Kebijakan  ini

membuat  banyak  negara  harus  memilih,  hubungan  diplomatik  dengan  Taiwan

atau  China,  yang  biasanya  dimenangkan  Beijing.  Namun  hal  ini  tidak

menyurutkan kerja sama diplomatik walau dengan wujud lain. Biasanya, Taiwan
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memiliki kantor dagang dan ekonomi di negara-negara lain, yang berfungsi mirip

kedutaan besar  (Armandhanu, 2015).

Konsekuensi dari Tiongkok kepada negara-negara yang mengakui Taiwan

adalah dengan menolak bekerja sama, dan menekan organisasi internasional untuk

tidak  mengakui  Taiwan  sebagai  negara  independen  seperti  halnya  PBB

(Perserikatan Bangsa-Bangsa).  

Keanggotaan  Taiwan  dalam  WTO  (World  Trade  Organization)  juga

memiliki persyaratan dari China yang sebulan lebih dulu tergabung dalam WTO.

Bahwa  setiap  negara  yang  ingin  bekerjasama  dalam  hal  perdagangan  dengan

Taiwan  dibawah  keanggotaan  WTO  maka  wajib  bagi  negara  tersebut  untuk

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

China  Polucy).  Taiwan  didalam  kaca  mata  International  hanya  diperbolehkan

bergerak dalam bidang investasi  dan perdagangan bukan untuk hal  diplomatik.

Maka dari itu, Implikasi One China Policy antara hubungan luar negeri Indonesia

dan Taiwan hanya sebatas dalam menjalankan kerjasama terutama kerjasama di

bidang ekonomi melalui  kantor dagangnya  yang berada di Taiwan dan sebagai

anggota WTO.

China  melakukan  semua  itu  membuktikan  penolakan  kerasnya  untuk

Taiwan  berdiri  sendiri  sebagai  negara  diluar  dari  China-Tiongkok.  China

merupakan  negara  maju  yang  setiap  negara  pasti  ingin  memiliki  hubungan

kerjasama  diplomatik  maupun  non-diplomatik  dengan  China.  Maka terciptalah

keinginan China untuk membuat banyak negara mengakui kebijakan satu China

yang secara tidak langsung mendukung China untuk tidak mewujudkan keinginan
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Taiwan  dalam  memisahkan  diri  dan  menjadi  negara  individu.  Terlihatlah

konsekuensi  terbesar  sebuah  negara  apabila  berhubungan  diplomatik  dengan

Taiwan, maka berakhirlah hubungan diplomatik mereka dengan China yang dapat

merugikan negara itu sendiri. 

Indonesia sendiri mendukung kebijakan Satu China semata-mata agar dapat

menjalin  hubungan  dengan  keduabelah  pihak,  China  sendiri  maupun  Taiwan.

Taiwan negara yang memiliki  pengaruh juga dengan Indonesia sebagai  sebuah

wilayah di Asia Timur yang dapat mempertahankan ke eksistensiannya walaupun

PBB belum mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Kepentingan Nasional dan

Perdagangan adalah alasan yang dapat dikatakan hal yang utama bagi Indonesia

sendiri untuk menjaga ke stabilitasan ekonomi dan politik,  karena di Indonesia

sendiri  terdapat  gerakan  separatisme  layaknya  yang  terjadi  antara  China  dan

Taiwan. Indonesia apabila tidak mengakui adanya kebijakan Satu China, maka

tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  China  akan  membalas  perilaku  Indonesia

dengan mengakui gerakan separatisme tersebut dan akan memberikan efek besar

secara internal  maupun eksternal  nantinya. Saat  ini,  negara-negara yang masih

berhubungan diplomatik dengan Taiwan berjumlah 25 negara, mayoritas adalah

negara-negara kecil yang tidak mempunyai pengaruh besar di percaturan politik

internasional.

2. Pengakuan Kebijakan Satu China (One China Policy) oleh Indonesia
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Indonesia  memiliki  hubungan  tidak  resmi  yaitu  bidang  ekonomi  dan

perdagangan  dengan  Taiwan  sebagai  media  perpanjangan  putusnya  hubungan

diplomatik dengan China karena dugaan keterlibatan partai komunis China dalam

peristiwa  G30S/PKI  pada  tahun  1965.  Namun,  setelah  pemulihan  hubungan

diplomatik dengan China tahun 1990 pemerintah Indonesia menarik garis tegas

untuk membedakan hubungan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat China

dan menjaga keharmonisan hubungan tersebut dengan menganut kebijakan luar

negeri One China Policy.

Mantan  Ketua  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  China  Jia  Qinglin pada

tahun 2006 mengatakan kepada mantan  Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat

RI Hidayat Nurwahid untuk meminta Indonesia mendukung kebijakn satu China

(One China Policy). Menurut Jia Qinglin, kesatuan China merupakan harga mati

dan China menyatakan tidak ada kemerdekaan bagi Taiwan.

Indonesia  mengakui  kebijakan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  saling

memberikan  dukungan  kedaulatan  bagi  masing-masing  negara  dan  itu  harus

dilakukukan oleh Pemerintah China dengan cara damai agar tidak terjadi gonjang-

ganjing politik yang dapat berakibat negatif  yang berakibat bukan untuk China

saja namun juga dapat meluas hingga Asia Selatan dan Asia Tenggara. Menurut

Hidayat Nurwahid ketika perseteruan China dan Taiwan diselesaikan dengan cara

militer,  ditakutkan  akan  mengganggu  dan  menimbulkan  dampak  buruk  yang

berkepanjangan  dan  kondisi  tersebut  tentunya  juga  akan  mempengaruhi

perekonomian dan keamanan  (Fahmi, 2006 ).
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Indonesia  sendiri  memiliki  peran  penting  dalam  WTO  yang  membuat

sebagai salah satu negara berkembang yang diperlukan negara-negara lain sebagai

jembatan kerjasama maupun dengan negara ASEAN yang lain,  berikut peranan

Indonesia dalam keanggotaannya dalam WTO (World Trade Organization):

1. Sebagai forum negosiasi perdagangan.

2. Menyelesaikan sengketa perdagangan.

3. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara.

4. Memberikan  bantuan  teknis  dan  pelatihan  bagi  negara-negara

berkembang.

3.  Kedudukan Indonesia dalam Kebijakan Satu China

Republik  Indonesia secara  resmi  mengakui Republik  Rakyat

Tiongkok sebagai rekan sejak ditetapkan tahun 1950. Walaupun hubungan kedua

negara  pernah  merenggang  pada  tahun  1967,  karena  kebijakan Presiden

Suharto yang  menghindari  negara-negara Blok  Timur,  dan  akhirnya  dipulihkan

kembali pada 1990.  Indonesia memiliki kedutaan besar di Beijing dan konsulat

jenderal di  Guangzhou, Shanghai,  dan Hongkong. Sedangkan Republik Rakyat

Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat jenderal di Surabaya

dan Medan. Kedua negara merupakan anggota APEC dan G-20 ekonomi utama.

Secara  diplomatik,  Indonesia  tidak  mempunyai  hubungan  resmi

dengan Republik  Tiongkok  (Taiwan) karena  hubungannya  dengan Republik

Rakyat  Tiongkok.  Dengan ini,  kedua negara  tidak  memiliki  kedutaan besar  di

negara masing-masing. Namun secara tidak resmi, Indonesia memiliki hubungan
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dengan Republik  Tiongkok melalui  Kantor  Dagang  dan  Ekonomi  Indonesia

di Taipei dan  sebaliknya,  Taiwan  memiliki Kantor  Dagang  dan  Ekonomi

Taipei di Jakarta. Hubungan antara Indonesia dan Taiwan semakin berkembang

seiring waktu. Kantor dagang ini menjadi perwakilan non-diplomatik antarnegara

yang  utamanya  mengurusi  masalah  perdagangan  dan  ekonomi.  Sebagai

perwakilan  tidak  resmi,  kantor  dagang  ini  memiliki  kemampuan  untuk

memberikan  izin  berkunjung  (visa)  bagi  warga  negara  Indonesia  yang  ingin

berkunjung ke Taiwan  (wikiwand, 2014.).  Penerapan kebijakan luar negeri One

China  Policy  merupakan  langkah  wajib  yang  tidak  main-main  untuk  selalu

menjaga  hubungan  baik  dengan  pemerintahan  RRC  atau  Mainland  China.

Walaupun Taiwan mengetahui bahwa Indonesia mengakui kebijakan satu China

dan  hanya  ingin  memiliki  hubungan  dagang  dengan  Taiwan,  namun  Taiwan

sendiri  tidak  bisa  memberontak  karena  sudah  terlalu  kuatnya  pengaruh

perekonomian Indonesia terhadap Taiwan. 

Dari  banyaknya  kerjasama  perdagangan  dan  investasi  di  segala  bidang

yang telah dilakukan kedua Negara menyebabkan hal semacam pemberontakan

Taiwan kepada Indonesia atau pembatalan kerjasama dan sebagainya sangat sulit

untuk dilakukan Taiwan ketika dalam rangka menggoyahkan kebijakan luar negri

yang dianut Indonesia yaitu kebijakan satu China atau lebih dikenal  One China

Policy.

Dalam  sebuah  kebijakan  politik  pasti  ditemukan  keuntungan  dan

kerugiannya,  namun  keuntungan  tersebut  kenyataannya  membantu  rakyat

Indonesia  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  namun  mengenai  adakah
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kemungkinan hubungan diplomatik dengan Taiwan adalah sebuah pertanyaan lain

yang  harus  dijawab.  Karena  sejauh  perkembangan  hingga  saat  ini  hubungan

ekonomi dan perdagangan kedua negara dapat dilakukan secara maksimal tanpa

harus mempersoalkan status kemerdekaan Taiwan.

 Tetapi  sikap  tidak  mengakui  kedaulatan  suatu  negara  namun  aktif

mengeksplorasi manfaat ekonomi dengan negara tersebut tetapi juga bukan sikap

sebuah negara seperti Indonesia, oleh karena itu Indonesia perlu memiliki posisi

yang  jelas  dan  tegas,  bahwa dengan  pengakuan  atas  kedaulatan  Taiwan  tidak

dimaksudkan untuk menurunkan level hubungan dengan Tiongkok, justru akan

semakin memperbesar tingkat hubungan, karena telah menghilangkan salah satu

duri  dalam hubungan kedua negara.  Namun pilihan diatas belum akan diambil

oleh pemerintah Indonesia dengan melihat pengaruh Tiongkok dan sementara ini

yang  terbaik  adalah  melanjutkan  hubungan  perdagangan  dan  ekonomi  serta

pendidikan  dan  budaya  tanpa  harus  mencampuri  urusan  dalam  negeri

pemerintahan Beijing, atas klaimnya terhadap Taiwan.
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