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BAB II 

CHINA SEBAGAI MITRA KERJASAMA KOREA SELATAN 

  

 Pada bab ini akan dijelaskan dinamika hubungan antara Korea Selatan 

dengan China yang mengalami pasang surut selama beberapa dekade yang telah 

mengalami perubahan diberbagai bidang. China mengembangkan kemitraan yang 

lebih penting dengan Korea Selatan dalam beberapa bidang mengenai 

kepemimpinannya di regional Asia Timur karena tantangan dari Amerika Serikat 

ke Asia Timur, terutama dalam bidang militer. Pada tantangan di sektor militer 

dan sektor ekonomi, dua kekuatan regional utama tersebut adalah menjadi 

perhatian utama China untuk menjaga Korea Selatan berada jauh dari Jepang dan 

Amerika Serikat dalam kompetisi kekuatan regional.  

 Bagi Korea Selatan, mengembangkan kemitraan strategis dengan China 

merupakan prioritas utama. Keterlibatan China pada organisasi internasional dan 

kesepakatan perdagangan bebas dengan Korea Selatan menunjukkan keseriusan 

China dalam mempererat hubungan ekonominya dengan Korea Selatan. 

Sementara itu, pengaruh kekuatan militer China di kawasan Asia Timur diperkuat 

dan semakin besar karena adanya keterlibatan Amerika Serikat, terutama Korea 

Selatan yang selama ini mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat 

dalam hubungan militernya membuat China terganggu.  
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2.1 Ketergantungan Korea Selatan Terkait Aspek Perdagangan Bebas  

China 

Hubungan antara China dan Korea Selatan telah mengalami perubahan 

yang paling konsekuensial dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pariwisata, 

dan keamanan di Asia Timur. Pada tahun 1992 ketika China secara resmi 

menerima realitas kedua Korea (Korea Utara dan Korea Selatan), China dan 

Korea Selatan telah membangun hubungan yang semakin beragam dan interaktif, 

yang sekarang digambarkan oleh kedua kepemimpinan sebagai mengejar 

"Partnership for Strategic Cooperation" pada tahun 2008. Hubungan pribadi 

antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Park Geun-hye selama kunjungan 

kenegaraan mereka ke ibukota masing-masing pada tahun 2013 dan 2014 lebih 

jelas mempertegas momentum kemitraan kerjasama kedua negara.40 Hubungan 

ekonomi antara Korea Selatan dan China telah berada pada jalur pertumbuhan 

yang pesat sejak terbentuknya hubungan diplomatik formal antara keduanya pada 

tahun 1987. Perdagangan bilateral mereka berkembang dengan baik dalam 

volume dan sebagian besar untuk Korea Selatan ke China dalam bentuk investasi 

langsung.41 

Pada tahun 2013, presiden Korea Selatan, Park Geun-hye mengumumkan 

rencana untuk memindahkan negara ini ke arah "ekonomi kreatif". Rencana 

                                                             
40 Scott Snyder. 2007, China-Korea Relations: Teenage Angst: 15th Anniversary of Diplomatic 

Relations, dalam https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0703qchina_korea.pdf diakses pada tanggal  03 Februari 

2017 
41 Joon-Kyung Kim, Yangseon Kim, and Chung H. Lee, 2006, Trade, Investment, and Economic 

Intergration of South Korea and China, dalam 

https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/kim-kim-lee.pdf diakses pada tanggal 

15 Juni 2017 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0703qchina_korea.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/0703qchina_korea.pdf
https://faculty.washington.edu/karyiu/confer/seoul06/papers/kim-kim-lee.pdf


25 
 

tersebut yang mencatat bahwa ekonomi Korea Selatan telah mencapai batas 

strategi yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi selama 40 tahun terakhir 

dengan bertujuan untuk mempromosikan model pertumbuhan baru berdasarkan 

inovasi dan kewirausahaan. Bagi negara yang telah membangun kesuksesannya 

dalam kemampuan memproduksi daripada berinovasi, hal ini merupakan 

pergeseran penting dalam model pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. 42 

Perekonomian Korea Selatan mencatat pertumbuhan tercepat dalam tujuh tahun 

pada kuartal terakhir, karena permintaan global untuk barang elektronik di negara 

tersebut lebih dari mengimbangi dampak geopolitik regional terhadap 

perdagangan. 

 Pembentukan hubungan diplomatik resmi pada tahun 1992 telah membuka 

bab baru bagi hubungan ekonomi bilateral antara China dan Korea Selatan.43 

Interaksi ekonomi antara Korea Selatan dan China sangat dinamis dan tidak dapat 

dipisahkan terkait dengan perkembangan ekonomi China yang pesat. Pada tahun 

2005 misalnya, perdagangan dua arah tersebut mencapai lebih dari $ 100 miliar, 

menghasilkan surplus perdagangan sebesar $ 23,4 miliar untuk Korea Selatan. 

China pada tahun 2005 menerima $ 2,6 miliar investasi dari Korea Selatan, yang 

                                                             
42 Amir Kohen, 2015, How Korea is Transforming into a Creative Economy, dalam 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/how-korea-is-transforming-into-a-creative-economy/ 

diakses pada tanggal 14 Juni 2017 
43 Jonathan D. Pollack. 2014, The Strategic Meaning of China-ROK Relations: How Far Will the 

Rapprochement Go and with What Implications?, dalam https://www.brookings.edu/articles/the-
strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-
implications/ diakses pada tanggal 10 Februari 2017 

https://www.weforum.org/agenda/2015/01/how-korea-is-transforming-into-a-creative-economy/
https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
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dimana merupakan tujuan investasi terbesar Korea Selatan di China mencapai $ 

13,5 miliar.44 

Sementara itu, struktur perdagangannya juga telah berubah. Pada awal 

1990-an, perdagangan dari China ke Korea Selatan adalah seperti barang primer, 

serta produk-produk karya padat, sementara China sering mengimpor teknologi 

intensif dan modal produk padat yang diproduksi dari Korea Selatan. Dalam 

beberapa tahun terakhir, perdagangan antara kedua negara ini sebagian besar 

adalah barang teknologi. Foreign Invested Enterprises (FIEs) terutama yang 

berinvestasi dari Korea Selatan memainkan peran penting dalam perubahan 

struktural dari perdagangan bilateral.45 

Kesepakatan perdagangan bilateral antara kedua negara telah membuka 

eksportir produk manufaktur yang saling bersaing satu sama lain, yang 

memungkinkan perdagangan komponen utama untuk pasar seperti teknologi dan 

mobil. Untuk pertumbuhan China yang melambat, pasar Korea Selatan yang lebih 

terbuka bisa menjadi penerima barang penting yang jika tidak terpukul oleh 

kebangkitan pasar negara maju lainnya.46 

Menurut professor Politik Internasional dari University of Bristol, Yongjin 

Zhang, dalam interview dengan World Finance, mengatakan bahwa sebuah 

                                                             
44 Cheong Young-rok, 2005,  Impact of China on South Korea’s Economy, dalam 

http://keia.org/sites/default/files/publications/09.Cheong.pdf  hal. 63, diakses pada tanggal 14 Juni 

2017 
45 Zhou Shengqi. 2010, Sino-South Korean Trade Relations From Boom To Recession, dalam 

http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB508.pdf diakses pada tanggal 28 Februari 2017 
46 Sandra Kilhof, 2014, Bilateral Free Trade Agreement to Boost South Korea and China’s 

Economies, dalam https://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/bilateral-free-trade-

agreement-to-boost-south-korea-and-chinas-economies diakses pada tanggal 14 Juni 2017 

http://keia.org/sites/default/files/publications/09.Cheong.pdf
http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/BB508.pdf
https://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/bilateral-free-trade-agreement-to-boost-south-korea-and-chinas-economies
https://www.worldfinance.com/infrastructure-investment/bilateral-free-trade-agreement-to-boost-south-korea-and-chinas-economies
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kesepakatan perdagangan antara China dan Korea Selatan memiliki arti ekonomi 

yang bermakna. Perdagangan dan investasi bilateral kedua negara telah 

berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan kedua belah pihak ingin 

mendorong kesepakatan ini. Namun yang lebih penting, sebuah perjanjian 

perdagangan bilateral akan memiliki aspek strategis, karena hal itu akan 

mempengaruhi dinamika regional Asia Timur pada tingkat keamanan dan 

ekonomi.47 

 Pada tahun 2008, melalui bidang ekonomi dalam perdagangan bilateral 

telah melonjak menjadi $ 186 miliar, naik dari tahun 1992 yang hanya $ 5 miliar, 

yang dimana pertumbuhan dari tahun ketahunnya rata-rata 28%, yang secara 

signifikan lebih tinggi 19% dari rata-rata pertumbuhan tahunan nasional untuk 

total periode yang sama. Pada tahun 2008, volume perdagangan bilateral telah 

menyumbang 7,2% dari total perdagangan China dan 22,1% dari keseluruhan 

perdagangan Korea Selatan. 48 Dari bidang ekonomi menunjukkan bahwa 

pertukaran ekonomi dari people-to-people antara China dan Korea Selatan 

mencatat ada 837 penerbangan di 47 rute yang dioperasikan pada tahun 2008 

antara 33 kota di China dan tujuh kota di Korea Selatan, serta 47 penerbangan di 

10 rute pengiriman barang. Warga Korea Selatan menyumbangkan satu kelompok 

                                                             
47 Ibid., 
48 Ibid., 
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komunitas pelajar asing di China sebesar 65.000 pelajar, dan di China terdapat 

25.000 pelajar dari Korea Selatan.49 

 Bagi Korea Selatan, hubungan ekonomi yang paling terpenting adalah 

dengan China. Kondisi hubungan ini akan sangat menentukan kesehatan dan 

kesejahteraan ekonomi Korea Selatan. Menurut World Bank, kenaikan relatif 

tinggi terjadi antara tahun 2010 dan tahun 2014, yakni nilai ekspor rata-rata 53,2% 

dari GDP 50  Korea Selatan. Korea Selatan juga memiliki rasio perdagangan 

terhadap GDP yang relatif tinggi. Statistik ini dihitung dengan menambahkan total 

impor ditambah total ekspor dibagi dengan GDP harga saat ini. Menurut data dari 

World Trade Organization (WTO), pada tahun 2014 Korea Selatan memiliki 

perdagangan terhadap GDP dari 103,2%.51 

Menurut data dari WTO, rincian total ekspor ekonomi Korea Selatan 

menunjukkan bahwa China menguasai 26,1% dari ekspor Korea Selatan. Dengan 

impor ke Korea Selatan, China juga nomor satu di 16,1%. Sebaliknya, data untuk 

China menunjukkan bahwa Korea Selatan, sementara mitra dagang terkemuka, 

sama sekali tidak penting. Dengan kata lain, China tidak tergantung pada Korea 

Selatan karena Korea Selatan ada di dalamnya. Korea Selatan menguasai 4,1% 

                                                             
49 Tze Chin “Alvin” Wong, 2009, South Korea-China Mutual Perceptions: The Good, The Bad, 

and The Ugly, dalam http://uskoreainstitute.org/wp-

content/uploads/2010/05/32282_JHU_yearbook.pdf hal. 14 diakses pada tanggal 15 Maret 2017 
50 GDP (Gross Domestic Product) adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh 

suatu negara pada periode tertentu.  
51 Steven Denney. 2015, South Korea’s Economic Dependence on China, dalam 

http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/ diakses pada 

tanggal 15 Februai 2017 

http://uskoreainstitute.org/wp-content/uploads/2010/05/32282_JHU_yearbook.pdf
http://uskoreainstitute.org/wp-content/uploads/2010/05/32282_JHU_yearbook.pdf
http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/
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ekspor China dan memberikan 9,4% dari total impor China. Hubungan ekonomi 

China dengan Korea Selatan adalah kasus dalam asimetri perdagangan.52 

Kepentingan ekonomi menjadi jauh lebih jelas ketika masuknya China ke 

WTO pada tahun 2001 dan mengejar pada pertumbuhan ekspor. Pada tahun 2003, 

China menjadi mitra dagang terbesar Korea Selatan, dengan ekspor ke China 

melebihi impor dari China dengan margin yang semakin meningkat. 53 Melihat 

lebih dekat pada data dari WTO, menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak 

berdagang secara merata. Mitra dagang utama Korea Selatan adalah China. 

Komitmen Korea Selatan di China jauh melampaui usaha yang lebih sederhana 

dari perusahaan China di Korea Selatan. Pada tahun 2005, keuntungan 

perdagangan dua arah tersebut melampaui $ 100 miliar pada tahun 2011 dan 

melebihi $ 200 miliar. Menurut perkiraan, perdagangan China mencapai hampir $ 

275 miliar pada tahun 2013, dengan target yang disepakati dari $ 300 miliar pada 

akhir 2015. Meskipun penurunan di ekspor Korea Selatan membuat tujuan ini 

berkurang, perdagangan Korea Selatan dengan China sudah melebihi perdagangan 

gabungan dengan Jepang dan Amerika Serikat. Keduanya juga telah berjanji 

untuk menyelesaikan negosiasi FTA (Free Tread Agreement) pada akhir tahun 

2014, yang kemungkinan akan memfasilitasi perdagangan dan investasi.54 

                                                             
52 Ibid., 
53 Jonathan D. Pollack. 2014, The Strategic Meaning of China-ROK Relations: How Far Will the 

Rapprochement Go and with What Implications?, dalam https://www.brookings.edu/articles/the-

strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-

implications/ diakses pada tanggal 10 Februari 2017 
54 Ibid., 

https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
https://www.brookings.edu/articles/the-strategic-meaning-of-china-rok-relations-how-far-will-the-rapprochement-go-and-with-what-implications/
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Setelah beberapa tahun bernegosiasi, China dan Korea Selatan akhirnya 

telah secara resmi menandatangani FTA (Free Trade Area) pada tahun 2015. 

Menteri perdagangan China, Gao Hucheng dan Menteri perdagangan Korea 

Selatan, Yoon Sang-jick menandatangani dokumen perjanjian tersebut di Seoul, 

dengan didampingi dengan presiden Xi Jinping dan presiden Park Geun-hye yang 

mengirimkan surat-surat yang menyatakan dukungan dan komitmen mereka 

terhadap kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut diselesaikan pada bulan 

November 2014. Di sela-sela pertemuan APEC di Beijing, presiden Xi Jinping 

dan presiden Park Geun-hye mengumumkan bahwa negosiasi telah selesai dengan 

sebuah kesepakatan yang pada akhirnya diharapkan dapat menghilangkan tarif 

pada 90% barang yang diperdagangkan antara China dan Korea Selatan.55 

Kementerian perdagangan Korea Selatan memperkirakan kesepakatan 

tersebut akan meningkatkan perdagangan China dan Korea Selatan menjadi dari $ 

300 miliar per tahun, naik menjadi $ 215 miliar pada tahun 2012, saat negosiasi 

dimulai. Hal ini juga diproyeksikan untuk mengangkat GDP Korea Selatan sekitar 

1% selama sepuluh tahun ke depan. Sementara itu, China diperkirakan akan 

melihat kenaikan GDP sebesar 0,3 persen dalam jangka waktu yang sama berkat 

FTA. Meskipun China dan Korea Selatan memiliki FTA lainnya, Korea Selatan 

mengharapkan kesepakatan ini untuk menghasilkan dividen yang setara dengan 

ukuran keseluruhan hubungan perdagangan. FTA dengan Korea Selatan juga 

                                                             
55 It’s Official: China, South Korea Sign Free Trade Agreement, 2015, dalam 

http://thediplomat.com/2015/06/its-official-china-south-korea-sign-free-trade-agreement/ , diakses 

pada tanggal 15 Februari 2017 

http://thediplomat.com/2015/06/its-official-china-south-korea-sign-free-trade-agreement/
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merupakan kesepakatan terbesar China dalam volume perdagangan yang 

berpengaruh.56 

Sementara itu, China bernegosiasi tentang FTA dengan Korea Selatan 

yang telah mewakili tingkat liberalisasi perdagangan dan pembukaan pasar yang 

lebih tinggi daripada pelaksaan FTA dengan negara-nagara lainnya yang telah 

dinegosiasikan China. Seorang pejabat Korea Selatan melalui media Yonhap 

mengatakan setuju bahwa FTA dengan Korea Selatan menunjukkan bahwa China 

telah menerima dan membuka pasarnya untuk norma-norma internasional.57  

Kesepakatan tersebut memiliki arti yang lebih luas jika dilihat sebagai batu 

loncatan karena China juga ingin menyelesaikan FTA trilateral yang 

menghubungkan dirinya, Korea Selatan, dan Jepang. Selanjutnya, China berharap 

dapat menyelesaikan negosiasi mengenai Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP), sebuah kesepakatan perdagangan yang menghubungkan 10 

negara anggota ASEAN dengan China, Korea Selatan, Jepang, India, Australia, 

dan Selandia Baru. RCEP sering secara langsung menentang dorongan Amerika 

Serikat untuk Kemitraan Trans-Pasifik.58 

 Namun, pertumbuhan perdagangan China dan Korea Selatan telah 

melambat sejak tahun 2005 karena sejumlah alasan, termasuk friksi perdagangan 

dari langkah-langkah anti-dumping yang diberlakukan oleh kedua belah pihak, 

                                                             
56 Ibid., 
57 China Headlines: China, ROK sign Free Trade Agreement, 2015, dalam 

http://news.xinhuanet.com/english/2015-06/01/c_134288195.htm, diakses pada tanggal 15 

Februari 2017 
58 Ibid.,  

http://news.xinhuanet.com/english/2015-06/01/c_134288195.htm
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masalah keamanan pangan, menurunnya Foreign  Direct  Investment (FDI) dari 

Korea Selatan ke China dan meningkatkan divestasi dari China, serta 

ketidakpastian terkait dengan penandatanganan bilateral FTA antara negara-

negara. Pergeseran kebijakan pemerintah Lee Myung-bak untuk merevitalisasi 

hubungan Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk membangun 

negara menjadi “Korea global” lebih lanjut yang dapat mengurangi kecepatan 

dinamika pertumbuhan perdagangan bilateral.59 

 Gambar 2.1 Perdagangan Jasa Korea Selatan dengan China dan  

           Amerika Serikat Tahun 2000-2014 

 

 Dari tahun 2000 sampai 2014, karena perdagangan global Korea Selatan 

meningkat tiga kali lipat dari $ 333 miliar menjadi $ 1,1 triliun, perdagangan 

Korea Selatan dan China meningkat delapan kali lipat, dari $ 31,2 miliar menjadi 

                                                             
59 Ibid., 
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$ 235,4 miliar. Akibatnya, pangsa perdagangan barang dagangan Korea Selatan 

naik dari 9% menjadi 21 %, dan China menjadi sumber impor utama dan tujuan 

ekspor utama untuk barang-barang dari Korea Selatan. Pada periode yang sama, 

total perdagangan pangsa Amerika Serikat ke Korea Selatan turun dari 20% 

menjadi 11%, dan saham dari Jepang dan Uni Eropa juga menurun tajam. Bagian 

China dari perdagangan global Korea Selatan pada dasarnya lambat selama 

delapan tahun terakhir.60 

 Meskipun perdagangan jasa antara Korea Selatan dan China tetap jauh 

lebih kecil daripada perdagangan barang, pertumbuhannya juga telah signifikan 

selama dua dekade terakhir. Total dari perdagangan dua arah dibidang jasa 

meningkat dari $ 4,6 miliar di tahun 2000 menjadi $ 36,1 miliar pada tahun 2014, 

tumbuh rata-rata 17% per tahun (gambar 2.1). Amerika Serikat tetap menjadi 

mitra utama Korea Selatan, yang menyumbang 21% dari total perdagangan di 

bidang jasa. Saham China mencapai 16%, naik dari 7% pada tahun 2000. Layanan 

ekspor Korea Selatan ke China tumbuh rata-rata 21% setahun sejak 2000, 

dibandingkan dengan pertumbuhan layanan ekspor Korea Selatan ke Amerika 

Serikat hanya 5% per tahun.61  

                                                             
60 Jeffrey J. Schott, Eujin Jung, and Cathleen Cimino-Isaacs, 2015, An Assesment of the Korea-

China Free Trade Agreement, dalam https://piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb15-

24.pdf diakses pada tanggal 25 Maret 2017 
61 Ibid., hal 2 

https://piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb15-24.pdf
https://piie.com/sites/default/files/publications/pb/pb15-24.pdf
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 Gambar 2.2 Layanan Ekspor Korea Selatan ke China Menurut  

 Sektor

 

 Gambar 2.3 Posisi Investasi Internasional di Korea Selatan Tahun  

   2005-2014 
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 Pada tahun 2014, layanan pariwisata mewakili hampir setengah (45,6%) 

ekspor Korea Selatan ke China, diikuti oleh perdagangan transportasi (32,7%) dan 

royalti untuk penggunaan kekayaan intelektual (8,9%) (gambar 2.2). Investasi 

tersebut akan menjadi komponen ekspansi bilateral industri jasa yang besar 

dikedua pasar, namun masih tetap dipusatkan terutama dibidang manufaktur. 

Saham investasi asing langsung (Foreign Direct Invesment atau FDI) di Korea 

Selatan meningkat dua kali lipat dalam dekade terakhir, dari $ 514 miliar di tahun 

2005 menjadi $ 998 miliar pada tahun 2014, namun saham China meningkat dari 

hanya 1,4% menjadi 4,4% (gambar 2.3).62 

FDI Korea Selatan di luar negeri naik 349% dalam dekade terakhir, dan 

investasi Korea Selatan di China meningkat hampir tujuh kali lipat. Pada 2014, 

pangsa China dari FDI luar negeri ke Korea Selatan mencapai 18,4% ($ 132 

miliar dari total $ 717 miliar FDI di China). Sebagian besar investasi ini 

disalurkan ke fasilitas produksi di sektor otomotif dan teknologi informasi, namun 

juga ditargetkan untuk menangkap permintaan domestik yang meningkat untuk 

barang konsumsi seperti kosmetik.63 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 Ibid., hal. 3 
63 Ibid., hal. 3 
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Gambar 2.4 Perdagangan Barang Korea Selatan-China    

  dengan Impor dan Ekspor Tertinggi Tahun 2014 

 

Secara historis, Korea Selatan telah mengekspor barang-barang setengah 

jadi, seperti barang elektronik ke China untuk perakitan akhir, dan China telah 

mengekspor barang-barang yang telah selesai ke pasar ketiga. Lebih dari tiga 
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markas ekspor Korea Selatan ke China berada dalam mesin listrik; instrumen 

optik, pengukuran, dan medis; bahan kimia; bagian reaktor nuklir; dan plastik 

(gambar 2.4). Korea Selatan terus menjalankan surplus perdagangan yang besar 

dengan China, posisi yang dipertahankan sejak awal 1990an.64 

China umumnya mengenakan tarif rendah untuk bahan baku dan barang 

setengah jadi dan tarif tinggi (setinggi 65%) untuk barang akhir. Pergeseran 

demografis dan kelas menengah yang berkembang, bagaimanapun telah 

mengubah China menjadi pasar global terbesar, yang menciptakan peningkatan 

peluang untuk ekspor barang jadi Korea Selatan, yang dimana Korea Selatan 

memiliki keunggulan kompetitif, seperti televisi dan mobil. Pangsa ekspor barang 

akhir Korea Selatan ke China yang mengalami kenaikan 9,5% atau lebih tinggi 

naik dari 33% dari total ekspor Korea Selatan pada 2007 menjadi 49% pada 2012. 

Menghilangkan hambatan tarif melalui FTA Korea Selatan dengan China harus 

memperkuat tren tersebut dan memperluas ekspor utama Korea Selatan. Namun, 

baik Korea Selatan dan China mempertahankan perlindungan untuk 

memperbanyak produk pertanian, otomotif, dan produk manufaktur lainnya, 

seperti pemeriksaan ketentuan perjanjian tersebut.65 

 

2.2 China Sebagai Aktor Dalam Stabilitas Keamanan Asia Timur 

Selama 30 tahun terakhir, China telah mencakup globalisasi dengan 

kecepatan yang tak terduga. Dari menjadi negara yang terpinggirkan dan 

terbelakang, China telah berkembang menjadi ekonomi berorientasi ekspor, 
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terintegrasi sepenuhnya ke dalam masyarakat internasional. Perubahan tersebut 

membuktikan China sebagai negara paling dinamis di dunia dalam hal ekonomi, 

politik dan militer.66 

Kehadiran China yang semakin meningkat dalam ekonomi regional, 

global, perdagangan, keuangan, dan perannya dalam masalah keamanan akan 

mengubah tatanan regional dan dunia. Dalam masalah keamanan, modernisasi 

People’s Liberation Army67 (PLA), hubungan dengan Korea Selatan dan Taiwan 

dan kehadiran organisasi keamanan multilateral seperti ASEAN Regional Forum 

(ARF), Council for Security and Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP) dan 

Shanghai Cooperation Organization (SCO) telah membuat China menjadi aktor 

yang kuat dan kunci dalam setiap inisiatif keamanan regional. Amerika Serikat, 

hegemon regional sekarang, menjadi semakin khawatir tentang kenaikan China di 

bidang ekonomi, politik dan keamanan. 68  Pada masalah keamanan, China 

bergantung pada Amerika Serikat untuk menghindari konflik yang tidak 

diinginkan karena berdekatan dari perbatasannya seperti Taiwan dan semanjung 

Korea, yang dimana kerja sama politik adalah sarana yang diperlukan untuk 

menghindari konflik yang tidak diinginkan.69 

Pencakupan multilateralisme China sejak akhir 1990an telah muncul 

sebagai aspek utama strategi di Asia Timur dan melindung nilainya terhadap 

dominasi Amerika Serikat. China telah aktif dalam proses ASEAN+3 (APT), telah 

                                                             
66 Camilla T.N. Sorensen, 2010, China’s Role in East Asia, dalam 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.p

df hal 4-5diakses pada tanggal 16 Juni 2017 
67 People’s Liberation Army atau Tentara Pembebasan Rakyat adalah tentara nasional China yang 

biasanya juga disebut Tentara Rakyat. 
68 Ibid., hal. 10 
69 Ibid., hal 12 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.pdf
http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.pdf
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memperkuat kehadirannya di ASEAN Regional Forum (ARF) dan telah 

mempromosikan Six-Party Talks (SPT) sebagai pilihan terbaik untuk 

menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara. China telah berusaha melibatkan 

ASEAN dengan menggunakan multilateralisme dalam kombinasi dengan insentif 

ekonomi, misalnya dengan memulai ASEAN-China Free Trade Area (FTA). 

China juga telah menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip ASEAN 

dalam penyelesaian sengketa dan ketidakselarasan secara damai dengan menjadi 

negara non-ASEAN pertama yang menandatangani Treaty of Amity and 

Coorperation (TAC) dengan mempromosikan “Asian-Only” dan menganjurkan 

gagasan “East Asian Community” yang berpusat di APT, Beijing telah berusaha 

untuk membatasi pengaruh Amerika Serikat dan bahkan mengecualikan Amerika 

Serikat dari institusi regional.70 

Konflik antara China dan Amerika Serikat tidak dapat dihindari. 

Kepentingan ekonomi bersama, tantangan global dan komitmen yang mendalam 

terhadap stabilitas dan pemeliharaan perdamaian di Asia Timur menciptakan 

situasi dimana sebuah konflik terbuka akan sangat berbahaya bagi China dan 

Amerika Serikat yang mempunyai perbedaan dipaksa untuk bekerja sama. Insentif 

lain bagi China untuk bekerja sama lebih jauh adalah citra internasionalnya yang 

benar-benar dipikirkan oleh China. China ingin dilihat sebagai "kekuatan besar 

                                                             
70 Prof. Elena Atanassova-Cornelis, 2013, the Rise of China and Security in East Asis: 

Implications for the EU and US Strategies in the Region, dalam 

http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/paper_elena_cornelis.pdf hal. 4 diakses pada 

tanggal 16 Juni 2017 

http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/paper_elena_cornelis.pdf
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yang bertanggung jawab" dan berusaha keras untuk mengembangkan kebijakan 

kerjasama dan akomodasi dengan sistem internasional.71 

China memiliki tujuan untuk mencapai hegemoni regional karena sangat 

penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. 

Mengejar tujuan tersebut, China memiliki beberapa cara yakni dengan 

memperkuat kekuatan politik, ekonomi dan militer, dan dengan menerapkan 

tekanan lebih besar dalam semua konflik isu regional utama. Tekanan tersebut 

dapat merusak stabilitas regional dan mungkin berakhir dalam konflik terbuka. 

Sebaliknya, China tidak mau atau mampu memiliki ambisi hegemonik di 

perbatasan dekatnya. Fakta kenaikan China akan membantu orde keamanan Asia 

Timur karena pencakupan globalisasi ekonomi, politik dan keamanan China 

(walaupun tidak dengan budaya), membuatnya lebih terintegrasi ke dalam 

masyarakat internasional dan cenderung tidak terlibat dalam perang hegemonik. 

Pilihan China untuk solusi multilateral terhadap konflik dalam kepentingannya 

mungkin merupakan bukti kuat dari maksud koperasi dan pembangunan 

perdamaiannya.72 

Isu di Taiwan tetap belum terselesaikan, kendati ada hubungan sosial dan 

ekonomi yang semakin dalam dengan pulau ini sejak 2008. Kepulauan Diaoyu 

yang disengketakan tetap berada di bawah kendali Jepang, dan meningkatnya 

ketegangan dengan Jepang sejak 2010 tampaknya memberikan alasan lain bagi 

Jepang untuk memperkuat militernya yang beraliansi dengan Amerika Serikat. 

                                                             
71 Camilla T.N. Sorensen, 2010, China’s Role in East Asia, dalam 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.p

df hal 10 diakses pada tanggal 16 Juni 2017 
72 Ibid., hal. 11 

http://www.eascdu.org/eascducontent/uploads/2014/07/China%E2%80%99s_Role_in_East_Asia.pdf
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Korea Selatan juga telah lebih menekankan hubungannya dengan Amerika Serikat 

dalam beberapa tahun terakhir, sementara pendekatan 'kesepakatan bersyarat' 

terhadap Korea Utara yang mencakup Korea Selatan dan Amerika Serikat telah 

menyimpang dari strategi China yang berfokus terutama pada menghindari 

ketidakstabilan pada Semenanjung Korea.73 

Keterlibatan keamanan dan ekonomi Amerika Serikat yang mendalam di 

Asia Timur, dianggap sebagai kekuatan yang bisa menjadi ancaman terbesar bagi 

kepentingan dan ambisi regional China. Selama lebih dari setengah abad, 

kelebihan keamanan Amerika Serikat di Asia Timur telah didukung oleh sistem 

aliansi militer bilateral antara Amerika Serikat dan negara-negara regional, 

termasuk dengan Jepang dan Korea Selatan di Laut Asia Timur. Kontribusi 

Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi regional, terutama dengan 

membuka pasar Amerika Serikat untuk ekspor Jepang, Korea dan Taiwan, 

memastikan posisi kepemimpinan Amerika Serikat di Asia Timur selama Perang 

Dingin.74 

Pada tanggal 7 Februari 2016, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat 

mengumumkan bahwa kedua pemerintahan tersebut sepakat untuk memulai 

perundingan yang ditujukan untuk penempatan paling awal di Korea Selatan dari 

sistem THAAD 75 . Setelah berbulan-bulan diskusi, pada tanggal 8 Juli, Korea 

                                                             
73 Prof. Elena Atanassova-Cornelis, 2013, the Rise of China and Security in East Asis: 

Implications for the EU and US Strategies in the Region, dalam 

http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/paper_elena_cornelis.pdf hal. 3 diakses pada 

tanggal 16 Juni 2017 
74 Ibid., Hal. 2 
75 THAAD (Terminal High Attitude Area Defense) adalah sistem peluru kendali (rudal) 

antibalistik angkatan darat Amerika Serikat yang dirancang untuk menembak jatuh rudal jarak 

http://www.usaintlouis.be/fr/pdf/IEE/Brochures/paper_elena_cornelis.pdf


42 
 

Selatan dan Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwa sistem THAAD 

akan ditempatkan di Korea Selatan. Pada tanggal 13 Juli, Korea Selatan 

mengumumkan bahwa Seongju akan menjadi lokasi penyebaran THAAD. 

Keputusan ini yang sangat kontroversial di Korea Selatan, mengikuti periode 

panjang pemeriksaan dan debat yang ditandai di pihak Korea Selatan, dan tekanan 

Amerika Serikat terus menerus yang mendukung penyebarannya.76 

Pemerintah Korea Selatan sudah lama ragu untuk menyetujui THAAD 

karena perlawanan yang kuat dari China dan Rusia. Namun, kombinasi tambahan 

rudal dan tes nuklir Korea Utara pada awal 2016 dan kemunduran dalam 

hubungan Sino-Korea selama setahun terakhir ini membuat Presiden Park Geun-

hye bergerak maju dengan penempatan yang konservatif meski mendapat 

tentangan dalam negeri. Reaksi China terhadap keputusan Korea Selatan untuk 

menerapkan sistem THAAD sangat negatif. Misalnya, pada saat pengumumannya 

bulan februari, Wakil Menteri Luar Negeri Liu Zhenmin, mengadakan pertemuan 

darurat dengan duta besar Korea Selatan untuk China, Kim Jang-soo, dan 

menyampaikan posisi tentangan dari China. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 

bagi China, keputusan THAAD menandakan sebuah pergeseran Korea Selatan 

untuk mendukung sepenuhnya usaha yang dipimpin oleh Amerika Serikat tersebut 

untuk mengimbangi China secara strategis.77 

                                                                                                                                                                       
dekat, sedang, dan menengah dalam fase terminalnya yang menggunakan pendekatan mencegat 

rudal musuh dengan tembakan langsung (hit-to-kill).  
76 Michael D. Swaine, Chinese Views on South Korea’s Deployment of THAAD, dalam 

http://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm52ms.pdf diakses pada tanggal 20 

Maret 2017 
77 Ibid., 
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Konflik dengan Korea Utara merupakan keprihatinan kebijakan luar negeri 

yang konstan untuk Korea Selatan, dampak eskalasi ancaman Korea Utara paling 

dirasakan dalam hubungan diplomatik Korea Selatan dengan China. Dalam 

beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2016, Korea Utara secara sistematis 

telah mengintensifkan ancaman militernya terhadap Korea Selatan dan sekutunya, 

Amerika Serikat, dengan kecepatan mempercepat uji coba bom nuklir dan rudal 

yang memasuki tahap akhir. Kekecewaan Korea Selatan atas keengganan China 

atau penolakan untuk memberikan pengaruh yang menguntungkan sebagai sekutu 

tradisional Korea Utara dan satu-satunya penyumbang ekonomi. Presiden Korea 

Selatan, Park Geun-hye, menghadiri parade militer Kemenangan China pada 

bulan September 2015 sebagai isyarat simbolis terhadap China, dengan 

mengorbankan ketidaksenangan dari pihak Amerika Serikat. Sambutan balik 

Korea Selatan ini tampak tidak mereda, karena desakan provokasi Korea Utara 

terus berlanjut.78 

China mungkin mempunyai niatan untuk memanfaatkan pengaruh 

ekonominya di Korea Selatan lebih keras untuk mengganggu komitmen terhadap 

THAAD selama transisi kekuasaan. Namun, skandal korupsi terungkap yang 

melibatkan presiden Park Geun-hye tampaknya meningkatkan intensitas populis 

dalam kampanye pemilihan. Akibatnya, Moon Jae-in, kandidat partai oposisi 

utama Minjoo, beralih ke retorika yang semakin keras pada akhir Desember 2016, 

dengan mempertimbangkan kembali masalah THAAD dan pergeseran kebijakan 

menuju Korea Utara. Partai Minjoo dan partai-partai berhaluan kiri lainnya telah 
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berada di depan oposisi domestik terhadap THAAD sejak Agustus 2016, terutama 

karena keuntungan politik melawan Park Geun-hye dan partainya.79 

79 Ibid., 




