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ABSTRACT

One  China  policy  is  restraining  Taiwan’s  trade  cooperation  with  other

countries. Furthermore, Taiwan is not de jure country based on the United Nations,

therefore it's hard for Taiwan to build a diplomatic relations with any countries,

hence  Taiwan  only  have  trade  cooperation  instead  of  diplomatic  cooperation

including Indonesia. In response to this case, this research aims to discuss trade

relations between Indonesia and Taiwan, it happens because Indonesia’s adherence

to the one-China policy. Beside, Indonesia and Taiwan are the member of World

Trade Organization and WTO itself requires the member to obligate one China

policy. 

Keywords: One China Policy, Trade Relations, Taiwan, Indonesia, WTO over One
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PENDAHULUAN

Tidak  ada  negara  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  negaranya  sendiri  tanpa

bekerjasama dengan negara lain kendala untuk memenuhi sumber daya alam ataupun sumber

daya manusianya. 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.  Indonesia  adalah negara

yang kaya akan sumber daya (Hanna, 2016). 

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

tidak diakui oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) namun Taiwan merupakan anggota WTO

(World  Trade  Organization)  sejak  1  Januari  2002.  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.
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Transaksi perdagangan  internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor,

pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang 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). 

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 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).

Taiwan dengan China benar-benar berpisah setelah pasca perang dingin.

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
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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

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  (http://www.roc-taiwan.org, 2016).

KERANGKA KONSEP

Menurut Hans J.Morgenthau didalam “The Concept of Interest Defined in Terms of

Power”,  sebuah konsep kepentingan nasional  (national  interest) yang didefinisikan dalam

istilah kekuatan atau “power” maka berada diantara nalar, akal atau sebuah alasan “reason”

yang  berusaha  untuk  memahami  politik  internasional  dengan  fakta-fakta  yang  harus

dimengerti  dan  dipahami.  Maka  dapat  diasumsikan  bahwa  power merupakan  instrumen

penting  yang  harus  ada  dalam  sebuah  negara  untuk  dapat  memenuhi  dan  mencapai

kepentingan  nasional  dalam  negara  tersebut.  Ketika  sebuah  negara  dapat  memenuhi

kebutuhannya maka sirkulasi pada negara tersebut dapat berjalan dengan stabil, baik dari sisi

politik, sosial, ekonomi, bahkan pertahanan keamanannya (Krugman, Paul R. dan Obstfeld,

2003).  Kepentingan  nasional  merupakan  keputusan  dasar  dari  sebuah  negara  untuk

menentukan para desicion makers dari sebuah negara dalam merumuskan politik luar negeri

yang digunakan.

4



Maka di jurnal ini dapat dikatakan bahwa China-Beijing, Taiwan, maupun Indonesia

sama-sama  sebuah  negara  dimana  berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  negara  dengan

berusaha  untuk  memenuhi  kepentingannya  dengan  cara  China-Beijing  menggunakan

kekuatan/power untuk  keamanan  negaranya  dan  pertahanan  keutuhan  dari  China  sendiri

sesuai  dengan  penjelasan  Morgenthau  dimana  kepentingan  nasional  setiap  negara  adalah

mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian

suatu negara atas negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan

hubungan yang baik dengan kedua negara ini untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

Konsep  kedua  adalah  perdagangan  internasional,  premis  utama  perdagangan

internasional  menurut  Eli  Hecskher  (1919)  dan  Bertil  Ohlin  (1933)  yaitu  perdagangan

internasional  dilakukan  sebuah negara  disebabkan karena  adanya  perbedaan  sumber  daya

alam,  faktor  produksi,  keadaan ekonomi yang berbeda disetiap  negara,  serta  tidak  semua

negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, adanya persaingan antarpengusaha dan antar

bangsa, dan sebagainya.

Hubungan  yang  dilakukan  Indonesia  dengan  Taiwan,  dan  pengakuan  one  China

policy oleh  Indonesia  atas  permintaan  China  dalam  WTO  maka  Indonesia  tetap  dapat

melakukan  hubungan  kerjasama  perdagangan  dengan  China-Beijing  dan  Taiwan  tanpa

merusak hubungan diplomatik  dengan China-Beijing.  Alasan Indonesia  berhubungan baik

dan  melakukan  kerjasama  perdagangan  dengan  Taiwan  karena  Taiwan  terus  mendorong

pengusahanya untuk berinvestasi di Indonesia mengingat kekuatan ekonomi telah beralih dari

negara-negara Barat ke Asia, termasuk Indonesia. 

Indonesia akan menjadi pilihan utama para investor Taiwan karena Indonesia  adalah

pasar yang sangat besar bagi produk ekspor Taiwan, selain tenaga kerja relatif lebih murah

dibandingkan  dengan  tenaga  kerja  China  yang  juga  menjadi  tujuan  investasi  Taiwan.
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Tantangan bagi Taiwan tidak mudah, maka Taiwan harus terus bekerja keras menghadapi

sejumlah tantangan termasuk masalah diplomatik dan persaingan yang ketat dengan China

dan Korea Selatan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

PENGAKUAN KEBIJAKAN SATU CHINA OLEH INDONESIA

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.

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. 
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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.

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 Policy).  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
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dengan China. Maka terciptalah keinginan China untuk membuat banyak negara mengakui

kebijakan satu China yang secara tidak langsung mendukung China untuk tidak mewujudkan

keinginan  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 mengakui kebijakan Satu China semata-mata agar dapat menjalin

hubungan  baik  dengan  keduabelah  pihak  yaitu  China  dan  Taiwan.  Taiwan  negara  yang

memiliki  pengaruh  di  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 utama bagi Indonesia  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.

BENTUK PERDAGANGAN INDONESIA–TAIWAN DALAM KONTEKS SATU CHINA

Angka  pengangguran  di  Indonesia  akan  menurun  akibat  dari  perdagangan

internasional.  Hubungan  antara  Taiwan  dan  Indonesia  sudah  terjalin  sangat  bagus,  maka

apabila ditingkatkan akan berdampak keuntungan. Adanya TETO (Taipei Economic Trading
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Office) dapat membantu dan mempromosikan hubungan bilateral perdagangan antar kedua

negara dengan lebih mudah, Indonesia pun memiliki kantor dagang di Taiwan yang bernama

KDEI  (Kantor  Dagang  dan  Ekonomi  Indonesia).  Persetujuan  Kerjasama  Ekonomi  kedua

belah  pihak  ditandai  dengan  adanya  Perjanjian  perlindungan  investasi  bilateral

(ditandatangani 1990) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan Prevention of Fiscal

Evasion Agreement (ditandatangani 1995) (Economic Daily News, 2012).

Ekspor  utama Taiwan ke  Indonesia  adalah  produk minyak,  produk besi  dan  baja,

bahan baku tekstil, suku cadang mesin, bahan kimia dan produk lainnya; Impor utama dari

Indonesia adalah gas alam, batubara, paduan tembaga dan emas, kayu dan karet dan bahan

baku  lainnya.  Perusahaan  minyak  negara  Taiwan  CNPC  dan  BUMN  Indonesia  telah

menandatangani  kontrak jangka panjang untuk pengadaan gas alam. 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/)

Gambar 1.1 Total Perdagangan Indonesia dan Taiwan 2014 - 2015

Sumber: Bureau of Foreign Trade, MoEA Taiwan (diolah)
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Ekspor  Taiwan,  di  tahun  2015  mencapai  US$  285,34  miliar,  naik  10,9  persen

dibanding tahun 2014. Sedangkan impor Taiwan mencapai US$ 237,22 miliar,  turun 15,8

persen.  Taiwan mempunyai  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. ASEAN memakan porsi sekitar 54 persen dari

total  perdagangan  Taiwan. Lebih  rinci  lagi,  volume  perdagangan  antara  Taiwan  dengan

Indonesia mencapai US$ 8,9 miliar  di 2015, yang mencakup ekspor US$ 3,03 miliar  dan

impor US$ 5,9 miliar.  Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami defisit  hampir

US$ 2,9 miliar. Mantan Menteri  Kelautan dan Perikanan,  Fadel  Muhammad,  menegaskan

bahwa  keberadaan  dan  posisi  Taiwan  sangat  strategis  bagi  pengembangan  investasi  dan

pertumbuhan ekonomi Indonesia.

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
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diplomatik 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).

Zhang  Qinsheng  sendiri  meminta  Indonesia  untuk  terus  mendukung  One  China

Policy atau hanya mengakui satu China. Kasus Taiwan, disebutnya sebagai masalah internal

China.  Hal  itu  menanggapi  kunjungan tak resmi  Presiden Taiwan,  Chen Shui-Bian,  yang

secara  mendadak  singgah  di  Batam pekan  lalu.  Sejauh  ini  kerja  sama  Indonesia  dengan

Taiwan pun hanya sebatas urusan peradagangan.

KESIMPULAN

Indonesia  sebagai  anggota  WTO  yang  masih  dalam  kategori  negara

berkembang tidak akan memutuskan hubungan diplomasi dengan China (RRT) selain karena

merupakan anggota  WTO, China  (RRT) juga merupakan anggota tetap  dewan keamanan

PBB.  Namun  disisi  lain,  Taiwan  banyak  berinvestasi  di  Indonesia  walaupun  Indonesia

mengakui kebijakan satu China yang dibuat oleh China daratan (Beijing). Taiwan ( sejak

Januari 2002 ) dan Indonesia resmi menjadi anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Ratifikasi  Pembentukan  WTO,  Dengan  keberadaan  kedua

negara tersebut yang telah menjadi anggota WTO maka akan menjadi lebih menguntungkan

untuk hubungan perdagangan kedua negara tersebut.  “One China Policy“ tidak cukup  high

politic untuk dapat mempengaruhi 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.
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