
Volume 1 No. 2 Juli 2020  IISN: 2715-2507 
 

 

Implikasi One China Policy terhadap Hubungan Kerja 

Sama Dagang Taiwan dan ASEAN 
 

 

Shyintia Lo 

loshyintia@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Status internasional dan aktivitas diplomasi Taiwan tergantikan oleh China daratan 

sejak dikeluarkannya One China Policy pada 1979. Keterbatasan tersebut 

mempengaruhi kekuatan Taiwan dalam menjalin kerja sama dengan negara-negara 

di dunia, termasuk kawasan ASEAN. Meskipun demikian, Taiwan tetap aktif dalam 

mengekspansi kekuatan ekonominya, ini dilihat dengan bergabungnya Taiwan 

dalam WTO serta dibukanya kantor kerjasama dagang di negara lain. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyajikan data-data seperti 

grafik dan tabel untuk menganalisis dinamika perdagangan Taiwan dan ASEAN 

sejak dikeluarkannya One China Policy. Kebijakan tersebut tidak berdampak secara 

langsung terhadap perdagangan Taiwan dan ASEAN karena keduanya saling 

menjadi mitra perdagangan terbesar hingga 2015 yang diikuti dengan peningkatan 

investasi dan perdagangan yang signifikan. Besarnya kekuatan hegemoni China di 

ASEAN menyebabkan kondisi dilematis dan dapat mengintimidasi negara ASEAN 

terkait kerja sama dengan Taiwan jika dianggap mengancam kepentingan China. 

Taiwan melalui strategi New Southbound Policy di ASEAN berupaya 

meminimalisir dampak kebijakan China tersebut. 

 

Kata Kunci: One China Policy, New Southbound Policy, China, Taiwan, ASEAN, 

Kebijakan Perdagangan 

 

ABSTRACT 

 

Taiwan's international status and diplomatic activities have been replaced by 

mainland China since the One China Policy was issued in 1979. These boundaries 

affect Taiwan's strength in cooperating with countries in the world, including 

ASEAN. Nevertheless, Taiwan remains active in expanding its economic power, 

this is seen by Taiwan's membership in the WTO and the opening of trade 

cooperation offices in other countries. This research uses quantitative research 

methods by using graphs and tables to analyze the dynamics of Taiwan and ASEAN 

trade since the issuance of policy. The policy does not have a direct impact on 

Taiwan and ASEAN trade because both of them are the largest partner until 2015, 

followed by a significant increase in investment and trade. China's hegemony in 

ASEAN has led to dilemmatic conditions and can intimidate ASEAN countries 

regarding cooperation with Taiwan if they are considered as a threat to China's 

interests. Taiwan through its New Southbound Policy strategy in ASEAN seeks to 

minimize the impact of Chinese policy. 
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Pendahuluan 

One China Policy adalah pengakuan diplomatik atas posisi Cina bahwa hanya ada 

satu entitas politik resmi yaitu pemerintah Cina. Pada hal ini, Taiwan dilihat Cina 

sebagai provinsi yang memisahkan diri untuk dipersatukan kembali dengan daratan 

kelak. Ini menyebabkan dualisme dalam hubungan internasional keduanya, di mana 

negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Cina Daratan, harus 

memutuskan hubungan resminya dengan Taiwan. Pada 1949, kelompok nasionalis, 

yang juga dikenal sebagai Kuomintang, kalah dalam Perang Saudara Cina dan 

mundur ke daerah Taiwan. 

 

Kuomintang kemudian menjadikan Taiwan sebagai pusat pemerintahan mereka. 

Sementara kelompok komunis yang menang mulai memerintah daratan sebagai 

Republik Rakyat Cina (RRC). Kedua belah pihak juga mengklaim bahwa keduanya 

mewakili seluruh Cina. 

 

Sejak saat itu Partai Komunis Cina yang berkuasa mengancam dan mengintimidasi 

eksistensi Taiwan yang dicemaskan akan secara resmi mendeklarasikan 

kemerdekaan. Partai Komunis Cina kemudian juga mengejar jalur diplomatik yang 

lebih lunak dengan pulau itu dalam beberapa tahun terakhir. Cina mendapat 

manfaat paling banyak dari kebijakan One China Policy ini karena berhasil 

membuat negara-negara memutus hubungan diplomatiknya dengan Taiwan. 

Taiwan tidak diakui sebagai negara merdeka oleh sebagian besar negara di dunia 

bahkan PBB. Ini memberikan tekanan yang besar secara politis kepada Taiwan 

karena hanya dapat berpartisipasi dalam acara dan institusi, seperti Olimpiade dan 

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

 

Taiwan memenuhi syarat terbentuknya sebuah negara, yaitu memiliki wilayah, 

penduduk, dan juga pemerintahan. Taiwan juga memiliki kantor perwakilan dagang 

di berbagai negara di dunia, namun hal tersebut tidak mensyaratkan adanya 

hubungan diplomatik sepenuhnya. Pengakuan terhadap Taiwan dari sekitar dua 
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puluh negara di Pasifik dan Afrika tidak merepresentasikan jumlah global negara 

di dunia atau sifatnya minoritas. Meskipun tidak diakui sebagai negara secara 

diplomatis karena adanya One China Policy, eksistensi ekonomi Taiwan terus 

bertumbuh. Hal ini dibuktikan dengan status Taiwan sebagai anggota WTO dan 

adanya kantor perwakilan dagang di berbagai negara. 

 

Perkembangan pandangan tentang syarat eksistensi sebuah negara yang meliputi: 

ketiga unsur de facto, serta adanya aktivitas ekonomi yang terorganisir, dapat 

membuat mata uang sendiri, menjalankan rekayasa sosial, adanya sistem 

transportasi, adanya kedaulatan dan pengakuan dari negara lain; sudah dipenuhi 

oleh Taiwan. Dengan kebijakan One China Policy,posisi Taiwan di mata dunia 

tersingkirkan karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh negara- negara di dunia. 

Banyak kantor perwakilan diplomatik yang ditutup sejak dikeluarkannya kebijakan 

tersebut. Kebijakan ini dibentuk melalui proses diplomasi yang panjang sejak 

deklarasi RRC pada 1949 yang kemudian disepakati Beijing dan Taipei merupakan 

satu Cina tetapi legitimasi pemerintahannya berbeda (Wonoadi, 2013). Sementara 

belum diakuinya Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh sebagian 

negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin 

hubungan diplomatik dan hubungan kerja sama yang lebih luas (M Fahrezal 

Maulana, 2016). 

 

Cina juga melakukan pendekatan paksa untuk mengintegrasikan Taiwan ke dalam 

wilayahnya melalui proposal rencana negosiasi yaitu ‘One Principle and Four 

Points’. Prinsip tersebut menyebutkan bahwa Taiwan akan kembali ke pangkuan 

Cina dan menganut empat prinsip: 

 

- Mengembalikan hak diplomatik ke Cina; 

 

- Menyediakan dukungan pendanaan bagi Taiwan; 

 

- Menunda reformasi bergaya sosialis di Taiwan; 

 

- Menahan diri dari melibatkan perilaku merusak bagi pihak lain. 
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Pada 1992, terjadi konsensus antara Cina dan Taiwan mengenai ‘One China’.Sejak 

itu Cina berusaha menghapus status internasional dan menutup segala aktivitas 

internasional Taiwan. Hal ini dikarenakan masih dominannya keinginan Taiwan 

untuk menjadi negara merdeka yang tidak terikat pada otoritas Cina (Dudjatmiko, 

2010). Taiwan kemudian menjadi anggota ke-155 di dalam WTO setelah 

mengalami hambatan karena tidak dapat masuk sebagai anggota sebelum RRC 

masuk menjadi anggota WTO. Dalam kasus ini, Taiwan diklasifikasikan sebagai 

wilayah dengan bea cukai terpisah dari Cina (separate customs territory). Taiwan 

memiliki statistik ekonomi dan perdagangan yang luar biasa dan memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil. Ekspor Taiwan ke Indonesia bahkan 

mencapai 15 miliar dolar AS dengan produk utama mesin, alat-alat listrik, dan 

teknologi tinggi. Taiwan juga menyumbang Foreign Direct Investment (FDI) yang 

cukup signifikan ke sejumlah host countries di Asia. 

 

Dengan kebijakan ‘One China Policy’, Taiwan hanya boleh bergerak dalam bidang 

investasi dan perdagangan bukan diplomatik. Dengan diterapkannya kebijakan 

tersebut, maka ruang lingkup dalam membangun hubungan dengan Taiwan 

terbatas. Apabila ada negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, 

maka Cina akan memutuskan tali diplomatiknya dengan negara tersebut serta 

menarik kerja sama yang telah dilakukan. Selama bertahun-tahun, Taiwan telah 

memperdalam hubungannya dengan negara-negara besar, termasuk Amerika 

Serikat dan Jepang. Namun, Taiwan belum proaktif dalam keterlibatannya dengan 

ASEAN. Taiwan hanya menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan satu 

negara anggota ASEAN, yaitu Singapura. Melihat latar belakang perlambatan 

ekonomi Taiwan, yang disebabkan oleh dorongan Cina untuk penurunan 

ekspornya, Taiwan perlu melihat ke arah pasar alternatif untuk bahan bakar mesin 

ekonominya. 

 

ASEAN yang sedang bersiap untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 

dapat berfungsi sebagai pusat manufaktur dan konsumen yang layak untuk bisnis 

Taiwan. Ini juga didukung dengan prospek ekonomi yang besar dan meningkatnya 

biaya tenaga kerja dan tanah di daratan Cina, sehingga variasi ekonomi ASEAN 
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menawarkan alternatif yang saling melengkapi dan kompetitif untuk bisnis Taiwan 

(SIIA: ASEAN-TAIWAN RELATIONS - WHAT'S NEXT?, 2015). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi dasar 

pembuatan tulisan ini adalah: 

 

1. Bagaimana dinamika kerja sama dagang Taiwan dan ASEAN setelah 

dikeluarkannya One China Policy? 

 

2. Bagaimana implikasi kebijakan One China Policy terhadap kerja sama 

dagang Taiwan dan ASEAN? 

 

Tujuan Penulisan 

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perdagangan Taiwan dan ASEAN 

setelah dikeluarkannya One China Policy serta implikasinya terhadap posisi dan 

aktivitas perdagangan Taiwan dengan negara ASEAN. 

 

Kerangka Konsep 

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan unit analisis berupa 

tabel investasi dan volume perdagangan antara Taiwan dan ASEAN serta 

menggunakan konsep soft power diplomacy. Soft Power diplomacy menurut 

Joseph Ny adalah kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerja sama 

melalui pembentukkan agenda, mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk 

memperoleh hasil yang diinginkan. Soft power ini dapat diwujudkan dalam 

instrumen dan teknik kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara 

(Poros Ilmu: Memahami Konsep Soft Power Diplomacy, 2015). Konsep ini 

membantu menjelaskan diplomasi yang dijalankan oleh Taiwan di ASEAN berbasis 

aktivitas ekonomi, pendekatan sosial budaya, serta berfokus pada pendekatan 

people-to-people. 
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Pembahasan 

 

A. One China Policy dan Taiwan 

One China Policy merupakan pengakuan diplomatik atas posisi Cina sebagai satu-

satunya entitas politik resmi yang mewakili Cina. Kebijakan ini terbentuk karena 

latar belakang sejarah perang saudara antara Partai Komunis Cina (PKC) dan Partai 

Nasionalis (ROC). Kelompok nasionalis kalah dalam Perang Saudara Cina dan 

mundur ke daerah Taiwan dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan mereka. 

Taiwan menikmati pengakuan dunia selama beberapa dekade sebagai satu-satunya 

pemerintah Cina yang sah, baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun di 

lingkaran diplomatik dunia. Sejak 1950-an dan seterusnya, Uni Soviet berupaya 

untuk menghapus Republic Of China (Taiwan) dari PBB secara konsisten, namun 

upaya tersebut diblokir oleh aliansi Amerika Serikat. Situasi berubah pada 1960-

an, dinamika Majelis Umum yang didominasi Barat mulai berubah dan lebih pro 

kepada Beijing. Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan Resolusi yang 

diusulkan Albania 2758: 

 

“[...] Memutuskan untuk mengembalikan semua haknya ke Republik Rakyat 

Tiongkok dan mengakui perwakilan pemerintahnya sebagai satu-satunya 

perwakilan Cina yang sah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan untuk segera 

diusir dengan perwakilan Chiang Kai-shek dari tempat itu. yang mereka duduki 

secara tidak sah di PBB dan di semua organisasi yang berkaitan dengannya.” 

 

Resolusi ini menggeser posisi Taiwan di dalam PBB dan mendukung upaya One 

China Policy. Selama kurang dari satu tahun, Taiwan terpaksa meninggalkan 

hampir semua lembaga yang berafiliasi dengan PBB. Alasan hukumnya karena 

Resolusi 2758 memindahkan kursi diplomatik Cina ke RRC dan tidak memberikan 

ruang bagi Taiwan. Pemerintahan Nixon juga memutuskan untuk memutuskan 

hubungan dengan Taiwan dan mengakui RRC pada tahun 1979 dan menyebabkan 

sebagian besar negara bagian mengikuti keputusan AS. Tidak adanya pengakuan 

internasional membuat tantangan hukum yang berat bagi Taiwan dan mempersulit 

hubungan lintas batas dengan komunitas internasional (Hsieh, 2009). 
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Taiwan di bawah Konvensi Montevideo telah memenuhi unsur-unsur 

pembentukkan sebuah negara. Perkembangan pandangan tentang syarat eksistensi 

sebuah negara yang meliputi: ketiga unsur de facto, serta adanya aktivitas ekonomi 

yang 

 

terorganisir, dapat membuat mata uang sendiri, menjalankan rekayasa sosial, 

adanya sistem transportasi, adanya kedaulatan dan pengakuan dari negara lain telah 

dipenuhi Taiwan. Dengan kebijakan ‘One China Policy’, posisi Taiwan di mata 

dunia bergeser karena kebijakan tersebut dilaksanakan oleh negara-negara di dunia. 

Banyak kantor perwakilan diplomatik yang ditutup sejak kebijakan tersebut 

dikeluarkan secara resmi oleh otoritas Pemerintah Cina. Taiwan hanya boleh 

bergerak dalam bidang investasi dan perdagangan bukan diplomatik. Ini 

menyebabkan terbatasnya ruang lingkup dalam membangun hubungan dengan 

Taiwan. Negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan akan 

terintimidasi oleh Cina dengan ancaman pemutusan hubungan diplomatik dan 

penarikan kerja sama yang telah dilakukan. 

 

 

B. Go South Policy dan New Southbound Policy (NSP) sebagai Pendorong 

Hubungan Ekonomi Taiwan dan ASEAN 

Pada 1994, di bawah kepemimpinan Presiden Lee Tenghui, Taiwan mencoba untuk 

melakukan pendekatan dengan Asia Tenggara melalui “Go South Policy”. 

Kebijakan tersebut mempromosikan kerjasama Taiwan dan ASEAN dengan 

mendorong perusahaan manufaktur Taiwan untuk membuka pabrik-pabrik di Asia 

Tenggara. Kebijakan ini tidak memberikan hasil yang signifikan dan 

kesuksesannya terbatas, ini dibuktikan dengan investasi asing (foreign investment) 

Taiwan ke negara anggota ASEAN dari tahun 1991 
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sampai dengan 2017 hanya mencapai 18,6%. Sedangkan proporsi investasi ke Cina 

dan Hongkong 40,5%. Dari segi perdagangan, Taiwan dan ASEAN dapat saling 

menciptakan keuntungan ekonomi. ASEAN dapat memanfaatkan teknologi 

agrikultur yang sudah matang dan rampung untuk memenuhi kebutuhan produksi 

komoditas pertanian di Asia Tenggara. Taiwan dapat memanfaatkan tenaga kerja 

muda dari ASEAN untuk pengembangan sektor industri dan teknologinya. 

 

Pengalaman Taiwan dalam bidang layanan kesehatan, teknologi, usaha kecil dan 

menengah di kawasan menjadi nilai tambah untuk negara ASEAN dalam 

mendorong rantai nilai dan promosi pengembangan bisnis. Potensi ekonomi yang 

dimiliki Taiwan menjadi salah satu daya tarik bagi negara ASEAN untuk 

memperluas cakupan kerja sama ekonomi. Dengan kemajuan teknologi dan 

keahlian Taiwan dalam beberapa area industri dianggap dapat mendukung 

keberlanjutan pengembangan ekonomi di Asia Tenggara dan Selatan. Ini dapat 

dilihat salah satunya dari kerja sama dalam bidang elektronik, artificial intelligence, 

dan teknologi blockchain dengan Filipina yang menunjukkan proses signifikan 

melalui Taiwan-Philippines Digital Corridor (Chiang, 2020). 
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Tabel 1: Investasi Taiwan di Asia Tenggara (1959 – 2000) 

Sumber: Ministry of Economic Affairs (MOEA) ROC 

(http://npl.ly.gov.tw/npl/report/900425/5.pdf.) 

 

 

Arus modal yang besar ke wilayah ASEAN menjadikan Taiwan sebagai salah satu 

sumber utama investasi asing di Asia Tenggara, menyaingi Jepang dan Amerika 

Serikat. Pada 1988, Taiwan sudah menjadi investor asing terbesar kedua di 

Thailand, Malaysia, Indonesia, dan orang Filipina. Pada paruh pertama 1989, pulau 

itu juga menjadi investor asing terbesar di Malaysia dan Filipina. Investasi asing 

Taiwan di Vietnam tidak diizinkan hingga 1988 setelah Hanoi memulai kebijakan 

ekonomi "Doi Moi".  

 

Kebijakan ini mengubah ekonomi yang direncanakan secara terpusat menjadi 

perekonomian yang direncanakan pasar dan terdesentralisasi, memberlakukan 

Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dan membuka jalur masuk bagi modal 

internasional. Sejak itu, Vietnam muncul sebagai negara paling populer untuk 

investasi Taiwan. Sementara Lee dan para teknokratnya masih menyusun kebijakan 

"Go South" pada tahun 1993, Taiwan sudah menempati peringkat tertinggi sebagai 

investor asing terbesar di Vietnam, terbesar kedua di Malaysia (setelah Jepang), 

ketiga di Indonesia (setelah Jepang dan Hongkong), keempat di Thailand (setelah 
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Jepang, Hongkong, dan Amerika Serikat), kelima di Filipina (setelah Jepang, 

Amerika Serikat, Hongkong, dan Inggris), dan ketiga belas di Singapura. Investasi 

Taiwan ke negara Asia Tenggara dapat diamati pada tabel 1. 

 

Kebijakan "Go South" pada 1994 mendorong perusahaan Taiwan untuk 

memperluas investasi asing langsung di Asia Tenggara daripada Cina daratan. 

Tabel 1 menunjukkan investasi Taiwan di negara-negara ASEAN dari tahun 1959 

hingga 2000 (setelah dikeluarkannya One China Policy), secara khusus 

menunjukkan investasi tahunan selama dua belas tahun masa jabatan Lee sebagai 

presiden dari tahun 1988 hingga 2000. Dari tahun 1988 hingga 1989, total investasi 

yang disetujui Taiwan di anggota-anggota ASEAN-5, termasuk Vietnam dan 

Kamboja, berjumlah total lebih dari 4,55 miliar dolar AS. Investasi selama dua 

tahun ini melebihi investasi kumulatif pulau itu selama 29 tahun sebelumnya di 

negara-negara ASEAN dengan jumlah 3,64 miliar dolar AS. Selama enam tahun 

pertama kepemimpinan Lee (1988 hingga 1993), total investasi Taiwan yang 

disetujui di negara-negara ASEAN mencapai 15,4 miliar dolar AS, terhitung sekitar 

81% dari investasi kumulatif pulau itu di Asia Tenggara dari tahun 1959 hingga 

1993 (Jing, 2016). 

 

Kepemimpinan berikutnya yang dipimpin oleh Tsai Ing-wen menunjukkan 

progresivitas terkait hubungan kerja sama Taiwan dengan ASEAN dengan 

melakukan people-centric approach. Tsai Ing-wen mengalokasikan sejumlah dana: 

sekitar 148 juta dolar AS pada 2017 dan 240 juta dolar AS untuk mengupayakan 

“New Southbound Policy” (NSP). Munculnya kebijakan tersebut datang dari 

keinginan Taiwan untuk keluar dari pengaruh dan otoritas Cina, baik secara 

ekonomi maupun politik. Taiwan ingin mengurangi ketergantungannya pada Cina 

yang merupakan importir utama barang-barang Taiwan, di mana ekonomi Taiwan 

sebagian besar bergantung pada ekspornya. Pada 2015, kegiatan ekspor 

menyumbang 53% dari Produk Domestik Bruto Taiwan (PDB) sementara Cina 

menyumbang 30% dari pasar itu. Pada 2016, ekspor teknologi Taiwan menyusut di 

tengah meningkatnya persaingan dari perusahaan berbasis teknologi di Korea 

Selatan dan Cina. 
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NSP dibuat untuk menyusun kembali peran Taiwan dalam perkembangan di Asia, 

mencari arah dan momentum untuk menciptakan fase baru dalam pertumbuhan 

ekonomi Taiwan, serta menciptakan future value.Kebijakan Taiwan ini 

dikhususkan untuk membangun relasi antara Taiwan dengan 10 negara anggota 

ASEAN, dan enam negara di Asia Selatan (India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, 

Pakistan, Sri Lanka), Australia, dan Selandia Baru. Melalui New Southbound 

Policy, pemerintah Taiwan berupaya untuk menciptakan hubungan mutual melalui 

kerja sama di berbagai aspek, seperti kemitraan ekonomi (economic partnerships), 

investasi asing (foreign investments), pertukaran sumber daya manusia (talent 

exchanges), dan juga pembagian sumber daya (resources sharing). 

 

Guna mempromosikan aspek kemitraan ekonomi, rencana promosi menetapkan 

bahwa Taiwan akan menciptakan kemitraan yang mengintegrasikan negara anggota 

NSP dengan mengekspor produk dan layanan medis yang canggih. Hal ini 

merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan citra produksi Taiwan, dan 

kolaborasi dalam infrastruktur di negara-negara NSP. Dalam pertukaran sumber 

daya manusia, Taiwan mengupayakan “aliran profesional dua arah” dalam 

pendidikan, dan membantu para migran untuk mencari pekerjaan dan mengatasi 

keterbatasan bahasa di Taiwan. Melalui sumber daya yang dimiliki oleh Taiwan, 

NSP bermaksud untuk melakukan pendekatan lunak dan mempromosikan kerja 

sama bilateral dan multilateral di berbagai sektor, dari budaya dan pariwisata, 

pertanian, teknologi, dan usaha kecil dan menengah (UKM). 

 

Sekitar 57 juta dolar AS dialokasikan pada 2018 untuk pembangunan sektor 

pendidikan dan pariwisata. Fokus utama Taiwan dalam pengalokasian dana tersebut 

adalah untuk meningkatkan jumlah pelajar dari ASEAN yang melakukan studi dan 

pendidikan di berbagai universitas di Taiwan. Kuota beasiswa yang diberikan 

Taiwan kepada pelajar Malaysia meningkat dari 20 menjadi 35 pada 2017, dan 

kuota pelajar Indonesia meningkat dari 16 menjadi 35. Dalam sektor pariwisata, 

Taiwan menerapkan strategi bebas visa kepada turis dari Singapura dan Malaysia, 

pembebasan visa 30 hari kepada turis Thailand dan Brunei, serta memperpanjang 
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kebijakan visa-free privileges kepada turis Filipina. Ini sebagai langkah inisiatif 

untuk mengatasi penurunan kedatangan turis dari Cina. Upaya tersebut 

menunjukkan peningkatan signifikan dengan bertambahnya turis ASEAN sebanyak 

16% dari tahun 2015 ke 2016 (Ollie, 2018). 

 

Menurut laporan oleh Biro Nasional Penelitian Asia pada Januari, investasi Taiwan 

telah meningkat sejak pengumuman New Southbound Policy. Investasi oleh 

perusahaan Taiwan di negara-negara ASEAN mencapai rekor 3,45 miliar dolar AS 

pada 2016. Pada Oktober 2017, Presiden Tsai Ing-wen berjanji untuk 

mendistribusikan dana 3,5 miliar dolar AS untuk membantu mengembangkan 

proyek-proyek infrastruktur di wilayah ASEAN. ASEAN juga menyumbang 

sebagian besar ekspor Taiwan dan foreign direct investment (FDI) dengan negara-

negara NSP. Terhitung dari Januari 2016 hingga April 2018, ASEAN menerima 

lebih dari 86% dari total ekspor Taiwan ke negara-negara NSP. Pada 2017, ekspor 

Taiwan ke ASEAN mencapai 58,57 miliar dolar AS, di mana jumlah ini meningkat 

14,2% dari tahun sebelumnya. Malaysia juga mengalami peningkatan ekspor 

Taiwan sebesar 32,7% pada 2016, sementara ekspor ke Laos tumbuh sebesar 

74,5%. Negara anggota ASEAN, seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia juga 

turut menyumbang 38,5 miliar dolar AS dari total ekspor Taiwan pada 2017. 

 

Arus investasi Taiwan ke ASEAN juga mengalami kenaikan menjadi 4,2 miliar 

dolar AS pada tahun 2016, naik sekitar 73,3% dari tahun sebelumnya. Ini 

menjadikan Taiwan sebagai sumber FDI terbesar ketujuh di kawasan Asia 

Tenggara. Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan pada 2017 menyatakan bahwa 

investasi Taiwan di enam negara ASEAN terbesar di Singapura, Indonesia, 

Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, tumbuh lebih dari 25% dari tahun 

sebelumnya menjadi 2,82 miliar dolar AS. Jika 
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dibandingkan, jumlah ini jauh lebih besar daripada total FDI yang disumbangkan 

Taiwan kepada negara NSP lainnya meskipun tetap memiliki kenaikan yang cukup 

signifikan. Pada 2017, FDI yang disumbangkan Taiwan di India hanya meningkat 

menjadi 30,56 juta dolar AS, sementara investasi di Australia menjadi 615,88 juta 

dolar AS. 

 

Negara-negara NSP telah memberikan tanggapan positif terkait investasi besar 

yang diberikan oleh Taiwan, di mana investasi yang masuk meningkat hampir 25% 

pada 2017. ASEAN dalam hal ini juga mengalahkan negara-negara NSP lain, 

seperti India, Australia, dan Selandia Baru. Pada 2017, Singapura dan Malaysia 

bertanggung jawab atas aliran FDI masing-masing 138,32 juta dolar AS dan 74,26 

juta dolar AS ke Taiwan. Sebagai perbandingan, India menyumbang sekitar 2,57 

juta dolar AS, sedangkan Australia menginvestasikan 46,73 juta dolar AS dalam 

perekonomian Taiwan (Hunter Marston, 2018). NSP menjadi strategi Taiwan 

dalam mengimbangi kekuatan Cina serta mengurangi ketergantungannya terhadap 

Cina sejak dikeluarkannya One China Policy. Taiwan berupaya menjalankan soft 

power diplomacy kepada negara-negara Asia melalui pendekatan ekonomi dan 

social budayanya. Ini dapat dilihat dari pemberiaan beasiswa, kebijakan visa gratis, 

serta penanaman investasi di beberapa negara ASEAN. Langkah Taiwan melalui 

NSP menjadi strategi utama dalam membendung implikasi One China Policy 

terhadap posisi diplomatik Taiwan. Melalui pendekatan soft power, Taiwan 

berupaya memperkuat relasi dan ikatan dengan negara-negara ASEAN melalui 

ekonomi. Ini dapat dilihat dari dibukanya kantor dagang Taiwan di negara ASEAN, 

ekspor impor yang terus berlangsung dan stabil hingga 2019, serta berhasilnya 

implementasi kebijakan NSP dalam sosiokultural dan pariwisata. 
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C. Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Ekonomi Taiwan dan 

ASEAN 

Investasi Taiwan di ASEAN berkembang dengan cepat pada akhir 1980-an, 

menjadikan ASEAN mitra dagang terbesar ketiga Taiwan pada 1990, setelah 

Amerika Serikat dan Jepang, serta menggeser posisi Hongkong dan Jerman. 

Perdagangan Taiwan-ASEAN meningkat dari 6,4% dari total perdagangan luar 

negeri Taiwan pada tahun 1986, dan naik menjadi 9% persen pada tahun 1990. 

Ekspor Taiwan ke wilayah Asia Tenggara juga naik dari 5,4% menjadi 10,2% dari 

total nilai ekspor pulau itu dan membuat ASEAN menjadi pasar ekspor terbesar 

keempat Taiwan. 

 

Pada 1990-an, ASEAN menjadi mitra dagang yang penting dari Taiwan setelah 

dikeluarkannya kebijakan Presiden Lee "Go South", yang mulai berlaku pada 1994. 

Hubungan perdagangan Taiwan-ASEAN mengalami pertumbuhan dua digit dari 

1990 hingga 1995 dengan tingkat pertumbuhan luar biasa 23% pada 1994 dan 

26,4% pada 1995. ASEAN menggantikan Jepang sebagai pasar ekspor ketiga 

terbesar Taiwan pada 1994, ketika ekspor Taiwan ke wilayah ASEAN tersebut 

tumbuh pada tingkat 21,7% dan meningkat menjadi 30,8% pada 1995. Pada saat 

pemerintahan Lee menyelesaikan fase tiga tahun pertama dari strategi "Go South" 

pada 1996, perdagangan antara ASEAN dan Taiwan telah mencapai 26,7 miliar 

dolar AS, melebihi angka perdagangan tahun 1993 lebih dari 10 miliar dolar AS. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Investasi Taiwan di Asia Tenggara (1959 – 2015) Sumber: Southeast 

Asian Government’s Statistics by Department of Investment Services, Ministry of 
Economic Affairs (MOEA), ROC 

(http://www.dois.moea.gov.tw/asp/relations3.asp) 
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Tabel 3: Perdagangan Taiwan dan Asia Tenggara (1989 – 2015) 

Sumber: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs 

(http://cus93.trade.gov.tw/FSCI/) 

 

Tabel 2 dan 3 menggambarkan jumlah investasi dan perdagangan Taiwan dan 

ASEAN hingga 2015. Dapat disimpulkan bahwa One China Policy tidak 

menghalangi hubungan ekonomi antara Taiwan dan ASEAN. Dari tahun 1989 

hingga 2015, perdagangan dan investasi ekonomi di antara keduanya mengalami 

pergerakkan yang dinamis. Meskipun sempat mengalami kendala pada tahun 1997 

sampai 1998 akibat Krisis Asia, yang menyebabkan krisis moneter dan kemunduran 

perekonomian di negara-negara Asia Tenggara yang cukup signifikan. Ini dilihat 

dari data yang dipaparkan pada tabel 3, di mana tingkat pertumbuhan ekspor pada 

1998 turun sebesar 27,26%, pertumbuhan impor turun sebesar 5,53%, dan 

keseluruhan perdagangan Taiwan-ASEAN turun sebesar 17,46%. Meskipun 

demikian, di tahun-tahun berikutnya hingga 2015, hubungan ekonomi dan 
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perdagangan keduanya mengalami dinamika yang cukup stabil dan tidak 

mengalami stagnansi. 

 

Taiwan telah mencapai banyak prestasi dalam ekspor ASEAN selama beberapa 

dekade terakhir. Seperti yang ditunjukkan tabel 3, ekspor ke negara-negara ASEAN 

mewakili 13,9% dari total ekspor Taiwan pada 2006 dan 15,2% pada 2008. Angka 

ini terus meningkat menjadi 19,2% pada 2013 dan turun sekitar satu persen menjadi 

18,2% pada 2015, dengan Singapura mewakili sekitar sepertiga ekspor dari Taiwan 

di ASEAN dengan presentase 6,1%, diikuti oleh Vietnam sebesar 3,4%, Filipina 

(2,6%), Malaysia (2,5%), dan Thailand (2%). Secara keseluruhan, ASEAN saat ini 

adalah mitra ekspor terbesar kedua Taiwan setelah daratan Cina, dan mengalahkan 

Hong Kong, Amerika Serikat, dan Jepang. ASEAN juga sebagai mitra impor ketiga 

terbesar Taiwan setelah Cina daratan dan Jepang, dan mengalahkan Amerika 

Serikat dan 

 

Korea  Selatan  (dilihat  dari  tabel 4). Meskipun perdagangan Taiwan-ASEAN 

mengalami tantangan kembali dan menurun selama Krisis Keuangan Global (2008-

2009), perdagangan bilateral Taiwan dengan ASEAN meningkat lebih dari dua kali 

lipat antara tahun 2000 sampai 2015. Pada 2015, perdagangan Taiwan-ASEAN 

melebihi 79 miliar dolar AS. 
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Tabel 4: Lima Negara atau Wilayah Mitra Dagang Terbesar Taiwan (2015) by 

asean.org. Sumber: Bureau of Foreign Trade, Ministry of Economic Affairs, 

ROC. 
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Tabel 5: Sepuluh Negara atau Wilayah Mitra Dagang Terbesar ASEAN (2014) 

Sumber: ASEAN Merchandise Trade Statistic Database 

(https://asean.org/storage/2016/01/statistic/table20_asof121Dec15.pdf.) 

 

Tabel 4 dan 5 menunjukkan urutan mitra dagang terbesar Taiwan dan ASEAN 

hingga tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa mitra ekonomi terbesar Taiwan saat 

ini masih didominasi oleh Cina. Meskipun Taiwan dan ASEAN masih belum 

menjadi mitra ekonomi yang utama, dalam hal ini perdagangan. Data terbaru yang 

dikeluarkan oleh World’s Top Export pada 24 Maret 2020 menunjukkan bahwa 

total ekspor ASEAN pada 2019 mencapai 31,9 miliar dolar AS (Workman, 2020). 

ASEAN berada di posisi empat dari lima belas mitra dagang terbesar Taiwan 

setelah Cina, AS, dan Hongkong. 

 

Melihat peningkatan investasi dan perdagangan yang signifikan sampai tahun 2020, 

hal ini mengindikasikan kemungkinan ASEAN untuk menjadi pasar ekonomi baru 

yang utama bagi ASEAN melalui New Southbound Policy. Taiwan sendiri 

memfokuskan diri untuk membuka jalur ekonomi dan kerja sama dengan negara-

negara NSP untuk meminimalisir ketergantungan dan dominasi Cina secara politik 

dan ekonomi. Kebijakan “One China Policy” saat ini tidak berpengaruh besar 

terhadap hubungan kerja sama ekonomi Taiwan, namun Cina tetap memiliki andil 
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dan kendali terhadap Taiwan. Mengingat besarnya kekuatan Cina dalam 

perekonomian dunia saat ini, tentu ada resiko dan indikasi Cina dapat mengatur alur 

ekonomi dan politik dunia untuk menekan Taiwan, jika hal tersebut dirasa perlu 

dilakukan. 

 

Sebagai contoh, Cina secara terbuka mengkritik Singapura pada tahun 2016 karena 

dianggap melanggar One China Policy-nya dengan membangun hubungan 

mendalam dengan Taiwan. Ini tentu mengancam dan mengintimidasi eksistensi 

Singapura sebagai salah satu entitas politik yang maju di bidang ekonomi dan 

industri, para pemimpin ASEAN tentu tidak inginmembahayakan hubungan 

perdagangan mereka dengan Cina dengan melakukan bisnis dengan Taiwan. 

Sehingga bagian tersulit dari perluasan New Southbound Policy adalah mengatasi 

hegemon Cina yang memiliki hubungan ekonomi yang mendalam dengan masing-

masing negara ASEAN. 

 

Taiwan menyadari bahwa poros paling koheren saat ini adalah Asia Tenggara dan 

dalam menentukan pilihan antara Cina dan Taiwan, para pemimpin ASEAN akan 

memilih Cina. Dengan berfokus pada pendekatan people-centric atau people-to-

people, diperlukan komitmen jangka panjang serta kolaborasi dari tangan 

pemerintah. Pembukaan sejumlah bank di negara-negara ASEAN, memberikan 

beasiswa kepada pelajar ASEAN untuk belajar di universitas-universitas Taiwan, 

kebijakan pariwisata terkait pembebasan visa bagi wisatawan ASEAN; merupakan 

langkah yang terus ditempuh oleh Taiwan. Namun tidak ada ikatan secara resmi 

yang terjadi di tingkat pemerintah karena tidak ada hubungan diplomatik yang 

boleh terjalin antara Taiwan dengan negara-negara ASEAN, seperti kerangka 

perjanjian perdagangan bebas. Ini merupakan salah satu dampak dari One China 

Policy, meskipun tidak berpengaruh secara langsung, Cina dengan kekuatannya 

melalui kebijakan tersebut dapat menekan posisi Taiwan di dunia internasional 

dengan mengancam dan mengintimidasi negara-negara yang hendak bekerja sama 

secara luas hingga mendukung upaya politis Taiwa 
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Kesimpulan 

Dikeluarkannya One China Policy yang ditempuh melalui proses diplomasi panjang 

sejak 1949, serta didukung Resolusi Albania 2758 oleh PBB menekan dan 

menggeser posisi Taiwan sebagai suatu negara di dunia. Pasalnya kebijakan ini 

mendeklarasikan bahwa hanya ada satu entitas politik yang mewakili Cina. 

Sehingga Taiwan dianggap sebagai bagian dari provinsi Cina yang memberontak 

dan akan diintegrasikan kembali. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, Taiwan 

kehilangan eksistensi politiknya di PBB sebagai salah satu pemegang hak veto dan 

juga kehilangan sejumlah relasi diplomatik dengan negara-negara di dunia. Ini 

dikarenakan berubahnya dinamika di dalam majelis umum PBB yang mendukung 

Beijing, atau dikenal sebagai Cina daratan saat itu. 

 

Meskipun memiliki hubungan luar negeri yang terbatas secara politis, Taiwan tetap 

menjalin hubungan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara di 

dunia. Ini dibuktikan dengan dibukanya kantor dagang Taiwan di beberapa negara 

di dunia (seperti Indonesia dan Singapura) dan keberadaan Taiwan sebagai anggota 

WTO ke-155. Taiwan juga menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan 

kawasan ASEAN yang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak tahun 

1990-an hingga 2017 melalui strategi Go South Policy di bawah kepemimpinan Lee 

Tenghui dan New Southbound Policy di bawah kepemimpinan Tsai Ing- wen. 

ASEAN menunjukkan respon positif terhadap kerja sama ekonomi dan 

perdagangan ini, dibuktikan dengan posisi ASEAN sebagai mitra ekspor terbesar 

kedua dengan presentase 18,2% dari total ekspor Taiwan dan total perdagangan 

sebesar 79 miliar dolar AS di tahun 2015. 

 

Dinamika perdagangan dan investasi antara Taiwan dan ASEAN sejak tahun 1990-

an (atau sejak diterapkannya One China Policy) sampai 2017 sangat baik dan 

pertumbuhannya signifikan. Ini menunjukkan bahwa One China Policy tidak 

berdampak secara langsung dan masif terhadap hubungan ekonomi Taiwan dan 

ASEAN. Baik Taiwan maupun ASEAN masih menggantungkan perekonomiannya 

pada peran Cina (dilihat dari posisi Cina sebagai mitra investasi dan dagang 
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pertama), hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Taiwan-ASEAN akan 

menjadi mitra ekonomi yang saling memprioritaskan satu sama lain. Posisi Cina 

dan keberadaan kebijakan tersebut juga perlu diantisipasi karena Cina tetap dapat 

menekan dan mengintimidasi negara- negara di dunia jika dianggap melanggar atau 

merusak One Cina Policy, contohnya Singapura. 

 

Besarnya kekuatan hegemoni Cina di dalam perekonomian dunia saat ini membuat 

para pemimpin dan pembuat kebijakan negara ASEAN dilema. Pasalnya pasar 

perekonomian Taiwan sangat menguntungkan, namun keberadaan Cina juga turut 

memberikan tekanan dalam kerja sama dengan Taiwan. Jika diwajibkan untuk 

memilih antara Taiwan dan Cina, tentu pembuat kebijakan ASEAN akan lebih 

memilih Cina karena tidak ingin membahayakan posisi negaranya secara politik 

dan ekonomi. Taiwan perlu secara konsisten menerapkan strategi New Southbound 

Policy- nya yang fokus pada pendekatan people-to-people, serta mengupayakan 

diplomasi ekonomi yang dapat membuat negara-negara ASEAN berkomitmen 

menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan Taiwan. 
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