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Perdagangan  internasional  adalah  kegiatan  yang  tidak  akan  lepas  dari

sebuah  negara  karena  kebutuhan  dan  keharusan  untuk  memenuhi  kebutuhan

negara tersebut. Maka terciptalah hubungan kerjasama antar negara sepertihalnya

Indonesia dengan Taiwan.  Berdasarkan penjelasan pada bab dan sub bab yang

telah dijelaskan, adanya  hubungan tidak resmi  yang dimiliki  Indonesia dengan

pemerintahan  Taiwan  saat  itu  digunakan  sebagai  media  perpanjangan  akibat

putusnya hubungan diplomatik dengan China karena dugaan keterlibatan partai

komunis China dalam peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Namun ketika China

dapat  masuk kedalam PBB dan menyingkirkan  ROC atau  Taiwan,  berubahlah

hubungan tersebut dan Indonesia menegaskan tidak adanya hubungan diplomatik

antara Taiwan hanya ada hubungan kerjasama perdagangan. 

Hubungan ekonomi Indonesia-Taiwan saat ini sudah berjalan cukup lama

dan  sangat  baik,  hal  ini  ditandai  dengan  banyaknya  kerjasama  yang  saling

menguntungkan bagi kedua negara tersebut. 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.  Indonesia  hanya  melakukan

hubungan  perekonomian  saja  dengan  Taiwan,  Indonesia  tidak  melakukan

hubungan politik dengan Taiwan karena menghargai koridor “One China Policy”

 yang telah di tetapkan oleh RRC. Taiwan dan Indonesia telah terdaftar sebagai
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anggota  WTO  (World  Trade  Organization)  maka  kebijakan  tersebut  adalah

keputusan resmi yang dikeluarkan oleh WTO untuk negara anggotanya.

Berkenaan dengan beberapa uraian yang telah dijelaskan pada bab dan sub

bab tersebut  maka dapat  disimpulkan bahwa “One China Policy“ tidak terlalu

berpengaruh terhadap hubungan kerjasama perekonomian dan perdagangan yang

di lakukan Indonesia dengan Taiwan. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia dan

Taiwan tetap berpegang teguh pada ketentuan “  One China Policy”. Hubungan

perdagangan  Indonesia  Taiwan  telah  berkembang  dengan  sangat  baik  sekali

sehingga  berdampak  pada  pertumbuhan  perekonomian  kedua  negara  tersebut

meskipun tidak ada hubungan resmi.  Pihak Taiwan sendiri menghormati asas dan

arah politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif serta menganut Kebijakan Satu

China.
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