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BAB II 

KEBIJAKAN TAIWAN MENUJU NEGARA-NEGARA SELATAN 

 

 

 Taiwan tidak memiliki hubungan diplomasi formal dengan negara-negara 

lain. Tetapi Taiwan memiliki kantor perwakilan di delapan negara-negara di 

ASEAN. Taiwan mendirikan kantor perwakilan di Singapura pada tahun 1969, di 

Indonesia pada tahun 1971, di Malaysia pada tahun 1974, di Filipina dan Thailand 

pada tahun 1975, di Brunei Darussalam pada tahun 1978, di Vietnam pada tahun 

1991 dan di Myanmar pada tahun 2016.1  Bab ini akan menjelaskan kronologi 

kebijakan ke arah selatan, dimulai dari latar belakang terbentuknya Go South 

Policy, pengaplikasian Go South Policy/Southeast Asia Policy pada era Lee Teng 

Hui, Chen Shui Bian, dan Ma Ying Jeou hingga New Southbound Policy yang 

diadopsi kembali oleh Tsai Ing Wen. 

 

2.1 Latar Belakang Terbentuknya Go South Policy 

Pada tahun 1988, Lee Teng Hui mengambil alih kekuasaan di Taiwan. 

Pemimpin sebelumnya, Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo, dalam 

pemerintahannya lebih menganut prinsip One China dimana Taiwan (the Republic 

of China) memutuskan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang 

menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok (the People’s Republic of China). 

                                                           
1 Lin Wen-Cheng, Taiwan’s "New Southbound Policy" and Its Implication to Southeast Asia, 

diakses dalam http://www.inpr.org.tw/inpr/e-letter_detail?id=42 (10/10/2017, 19:24 WIB) 

 

http://www.inpr.org.tw/inpr/e-letter_detail?id=42
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Prinsip ini berakibat semakin berkurangnya negara-negara yang menjalin hubungan 

diplomatik dengan Taiwan dan untuk memasuki organisasi-organisasi internasional 

Taiwan memerlukan negara-negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik 

sebagai prasyarat keanggotaan.2  

Pada tahun 1991, ada sebuah rekomendasi dari para pejabat bahwa kebijakan 

Taiwan terhadap Asia Tenggara harus menggunakan kekuatan ekonomi untuk 

mencapai tujuan politik. Contohnya seperti mendorong negara-negara di Asia 

Tenggara untuk memberlakukan undang-undang yang serupa dengan yang 

dilakukannya bersama Amerika Serikat yaitu Taiwan Relations Act tahun 1979.3 

Taiwan Relations Act (TRA) adalah undang-undang yang mengatur hubungan 

antara Amerika Serikat dengan Taiwan setelah 1979. Menurut TRA, Amerika 

Serikat mempertimbangkan upaya untuk menentukan masa depan Taiwan dengan 

cara lain selain cara damai, salah satunya dengan memboikot.4 

Faktor lain pembentuk Go South Policy adalah meningkatnya arus investasi 

Taiwan ke Tiongkok. Pada awal 1990-an, perekonomian Tiongkok meningkat pesat 

dan investasi Taiwan ke Tiongkok memiliki porsi investasi yang lebih banyak 

dibandingkan investasi Taiwan ke Asia Tenggara. Go South Policy dibentuk untuk 

menghindari resiko politik dan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya 

                                                           
2 Ngeow Chow Bing, Taiwan’s Go South Policy: Deja vu All Over Again?, Contemporary 

Southeast Asia, Vol, 39, No, 1 (2017), diakses dalam 

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00011812_150387.pdf, hal. 100. 
3 Ibid, hal. 101. 
4 Fajrian Eka Budi Darmawan, Dampak Kerjasama Militer Amerika Serikat-Taiwan Terhadap 

Hubungan Amerika Serikat-Cina, JOM FISIP, Vol, 2, No, 2 (Oktober 2015), diakses dalam 

https://media.neliti.com/media/publications/32777-ID-dampak-kerjasama-militer-amerika-serikat-

taiwan-terhadap-hubungan-amerika-serika.pdf (10/10/2017, 20:00 WIB) 

https://umexpert.um.edu.my/file/publication/00011812_150387.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/32777-ID-dampak-kerjasama-militer-amerika-serikat-taiwan-terhadap-hubungan-amerika-serika.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/32777-ID-dampak-kerjasama-militer-amerika-serikat-taiwan-terhadap-hubungan-amerika-serika.pdf
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investasi Taiwan ke Tiongkok dan untuk memperkuat hubungan ekonomi Taiwan 

dengan Asia Tenggara.5 

Pada Oktober 1993, Taiwan’s Ministry of Economic Affairs memformulasikan 

“Guidelines on Strengthening Economic Work on Southeast Asian Region” sebagai 

kerangka kebijakan utama Go South Policy. Pada Desember 1993, pemerintah 

mengajukan Go South Policy untuk dijadikan kebijakan resmi kepada legislatif. 

Pada Januari 1994, pedoman tersebut diimplementasikan selama masa jabatan 

pertama Lee Teng Hui (1994-1996) dan disebut sebagai Go South Policy tahap 

pertama pemerintahan Lee Teng Hui.6 

Go South Policy bisa disebut sebagai suatu inisiatif untuk memperkuat 

hubungan Taiwan dengan negara-negara ASEAN. Tetapi Go South Policy ini selalu 

dihubungkan sebagai alat kebijakan Taiwan untuk mengimbangi hubungan 

ekonomi Tiongkok-Taiwan serta manfaat strategis lainnya. Manfaat strategis 

lainnya yaitu melebarkan jangkauan di dalam dunia internasional dan 

meningkatkan hubungan dan pengaruh di Asia Tenggara.7 

 

2.2 Arti ‘South’ Bagi Taiwan 

Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki populasi penduduk banyak 

lebih dari 2 juta penduduk. Perekonomian di Asia Tenggara berkembang semakin 

cepat dan kuat hingga negara-negara diseluruh dunia berlomba-lomba untuk 

                                                           
5 Wi-vun Taiffalo Chiung, 2013, Features and Prospects in Comparative Studies of Vietnam and 

Taiwan, Taiwan: National Cheng Kung University, diakses dalam 

http://cvs.twl.ncku.edu.tw/conf/2013/chiuliau/sample.pdf (6/8/2017, 13:22 WIB) 
6 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 101. 
7 Ibid, hal. 97. 

http://cvs.twl.ncku.edu.tw/conf/2013/chiuliau/sample.pdf
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membangun kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Asia Tenggara 

mempunyai rencana pembangunan nasional dalam jangka menengah (10 tahun) dan 

jangka panjang (20 tahun) serta telah menyusun program pengembangan industri 

dan melatih bakat-bakat. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara di Asia Tenggara 

rata-rata naik lebih dari 5 persen pada tahun 1990 hingga 2013.8 Hal ini yang 

mebuat para pebisnis Taiwan tidak mungkin untuk tidak datang ke kawasan Asia 

Tenggara dan melakukan kerjasama bisnis disana. 

Pertengahan hingga akhir tahun 1990, Indonesia, Thailand, dan Malaysia 

merupakan 3 negara dengan peringkat teratas menurut Foreign Direct Investments 

(FDIs) didalam kawasan ASEAN.9 Negara-negara di ASEAN memiliki sumber 

daya alam yang melimpah. Hal itulah yang membuat Taiwan tertarik untuk 

melakukan kerjasama di kawasan tersebut. Taiwan dapat menggunakan sumber 

daya alam, sumber daya manusia dan pasar ASEAN. Sedangkan negara-negara di 

ASEAN dapat memanfaatkan investasi dan teknologi dari Taiwan. Taiwan juga 

bisa memainkan peran penting dalam membantu mengembangkan model inovasi 

bisnis dan memfasilitasi kewiraswastaan di ASEAN.10 

Selain melengkapi satu dengan yang lainnya, Pemerintah Taiwan melihat 

bahwa  mengembangkan hubungan bisnis dengan negara-negara di ASEAN akan 

memiliki sedikit resiko politik. Pemerintah melihat bahwa Taiwan dan negara-

                                                           
8 Hsu Tsun Tzu, A Few Suggestions for the Economic Side of the New Southward Policy, Taiwan 

Brain Trust Newsletter, diakses dalam www.braintrust.tw/uploads/47eng.pdf (10/10/2017, 12:22 

WIB) 
9 Kristy Hsu, The Taiwan-ASEAN Partnership in Economic Integration: Looking Ahead, Chung 

Hua Institution for Economic Research, diakses dalam  

http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK002_01.pdf, hal. 4. 
10 Ibid., hal. 9-10. 

http://www.braintrust.tw/uploads/47eng.pdf
http://www.aseancenter.org.tw/upload/files/OUTLOOK002_01.pdf
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negara di selatan, khususnya negara-negara di ASEAN, memiliki ideologi dan 

sistem politik yang cocok. ASEAN memang merupakan pasar yang jauh lebih kecil 

daripada Tiongkok. Indonesia, Filipina, dan Vietnam berpotensi menjadi pasar 

yang besar karena populasi dan pertumbuhan ekonomi yang besar dan stabil. 

Perusahaan Taiwan juga tertarik untuk berinvestasi ke negara-negara ASEAN 

karena sebelum Go South Policy 1.0 dikeluarkan perusahaan-perusahaan Taiwan 

sudah berinvestasi di sana dan sudah memiliki keakraban didalam lingkungan 

bisnis.11 

Keberadaan ASEAN Economic Community pada 2015, membuat ASEAN 

untuk membuat single market. ASEAN juga mempunyai banyak koneksi 

perdagangan bebas dengan banyak negara-negara. Contohnya ASEAN 

menandatangani Free Trade Agreement (FTA) dengan Jepang, Korea, Tiongkok, 

India, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, 

Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga bergabung dengan Trans-Pacific 

Partnership. Banyaknya FTA yang ditandatangani oleh ASEAN ini membuat 

investor luar negeri akan mendapatkan banyak keuntungan. Hal inilah yang 

membuat Taiwan melirik ASEAN karena Taiwan tidak mempunyai FTA dengan 

semua negara-negara di dunia ini. Pertumbuhan domestik yang lambat dan upah 

buruh yang mahal mengharuskan Taiwan untuk mengembangkan investasinya di 

                                                           
11 Xiangmin Chen, Taiwan Investment in China and Southeast Asia “Go West, but also Go 

South”, Asian Survey, Vol, 36, No, 5 (May 1996), California: University of California Press, hal. 

459. 
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pasar luar negeri yang berkembang seperti ke ASEAN, dengan tetap mengontrol 

pendapatan dan biaya pengendalian.12 

Menteri luar negeri terdahulu, Eugene Chien, mengatakan bahwa negara-

negara di kawasan Asia Tenggara adalah tetangga terbaik Taiwan. Jika Taiwan 

gagal untuk melakukan kerjasama ekonomi yang erat dengan negara-negara di Asia 

Tenggara maka Taiwan akan mengalami kerugian besar. Salah satu caranya adalah 

dengan membuat industrial zones dengan melakukan collective investment. Jadi, 

Pemerintah Taiwan membuat industrial zones di Asia Tenggara dan merekrut para 

bisnisman Taiwan untuk berinvestasi di industrial zones. Tentunya pemerintah juga 

membantu para bisnisman untuk mendapatkan apa saja yang diperlukan untuk 

bekerjasama dengan host countries. Taiwan percaya bahwa memperlebar pasar di 

host countries serta kerjasama dengan pemerintahan lokal juga akan meningkatkan 

infrastuktur negara itu sendiri. 13 

 

2.3 Perkembangan Go South Policy 

2.3.1 Go South Policy Pada Era Lee Teng Hui 

Go South Policy lahir karena Lee Teng Hui berpikir bahwa 

perekonomian Taiwan jika terus mengalami ketergantungan dengan 

Tiongkok akan membahayakan kedaulatan Taiwan. Lee Teng Hui pun 

perlahan membatasi pergerakan perekonomian antara Taiwan dan 

                                                           
12 DBS Group Research, Taiwan: Diversifying into Southeast Asia, diakses dalam 

https://www.dbs.com/in/sme/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/000000_reports

/specials/2016/161021tw.pdf. (27/1/2018, 16:56 WIB) 
13 Melody Chen, ‘Go South’ Strategy Threatened, diakses dalam 

http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2004/09/29/2003204811/1 (1/4/2017, 20:34 

WIB) 

https://www.dbs.com/in/sme/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/000000_reports/specials/2016/161021tw.pdf
https://www.dbs.com/in/sme/aics/pdfController.page?pdfpath=/content/article/pdf/000000_reports/specials/2016/161021tw.pdf
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2004/09/29/2003204811/1


38 
 

Tiongkok. Usaha Lee Teng Hui ini mendapatkan banyak kritikan tetapi Lee 

Teng Hui tidak peduli dengan kritikan-kritikan tersebut dan terus akan 

membatasinya. Salah satu kritikannya datang dari Chang Pen Tsao yang 

merupakan ketua umum Kantor Dagang Taiwan mengatakan bahwa hampir 

seluruh pebisnis Taiwan tidak puas dengan Go South Policy karena sikap 

pemerintahan terbilang negatif dan larangannya tersebut sama sekali tidak 

membantu. Perdagangan secara tidak langsung tidak akan meningkatkan 

perlindungan perdagangan atau keamanan nasional Taiwan, dan para 

pebisnis Taiwan kehilangan uang pembayaran komisi untuk rumah 

perdagangan (trading house) di Hong Kong.14 

Pada tahun 1994, Lee Teng Hui memperkenalkan secara resmi Go 

South Policy (GSP). GSP pada masa pemerintahan pertama Lee Teng Hui 

ini disebut juga GSP 1.1. Tujuan utama GSP 1.1 adalah untuk meningkatkan 

investasi di Asia Tenggara. Pemerintah berusaha membantu memindahkan 

perusahaan-perusahaan milik Taiwan dari Tiongkok ke Asia Tenggara, 

memperluas lapangan pekerjaan di negara tuan rumah, menyatukan 

sumberdaya antara negara tuan rumah dengan Taiwan, membangun pabrik 

produksi di Asia Tenggara untuk mengantisipasi perdagangan bebas di 

ASEAN dan memperbaiki hubungan ekonomi substantif antara Taiwan dan 

Asia Tenggara sebagai sarana untuk memastikan status Taiwan di dalam 

regional Asia Tenggara.15 

                                                           
14 Murray Scot Tanner, 2007, Chinese Economic Coercion Against Taiwan: A Tricky Weapon to 

Use, California: Rand Corporation, hal. 45. 
15 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 102. 
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Skema 2.1: Kerangka Go South Policy 1.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee Teng Hui menggunakan diplomasi pragmatis dalam 

menjalankan Go South Policy dan kebijakan yang diterapkan terhadap 

Tiongkok yaitu kebijakan yang berhati-hati atau waspada terhadap 

hubungan ekonomi Taiwan dan Tiongkok. Pengaruh dari diplomasi 

pragmatis dan kebijakan yang diterapkan terhadap Tiongkok itu membentuk 

                                                           
16 Ibid., hal. 102. 
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empat strategi Go South Policy 1.1 yaitu memperluas pengaruh di luar 

wilayah Taiwan, pengalihan investasi dari Tiongkok ke kawasan lain 

terutama ke kawasan Asia Tenggara, menciptakan hubungan yang 

substantif dan meningkatkan status ‘officially’ Taiwan. Fokus Go South 

Policy 1.1 hanya pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, 

Taiwan memberikan bantuan dan investasi ke negara-negara yang akan 

dituju. Sedangkan dalam bidang politik, Taiwan menggunakan vacation 

diplomacy untuk menjalin hubungan informal dengan negara lain yang tidak 

berniat untuk memutuskan hubungan dengan Tiongkok.17  Kebijakan ini 

hanya tertuju pada negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, 

Indonesia, Filipina, dan Vietnam. 

Sekitar tahun 1993-1994, pemerintahan Lee Teng Hui mencari alat 

kebijakan untuk mendukung investor Taiwan dalam menyalurkan 

investasinya ke daerah lain khususnya ke Asia Tenggara. Alat itu adalah 

personal vacation trip, dimana pada pada tahun 1994, Presiden Lee Teng 

Hui dan Perdana Menteri Lien Chan melakukan personal vacation trip untuk 

memperkenalkan strategi Go South ke Asia Tenggara. Strategi ini nantinya 

akan membantu industri-industri Taiwan agar tetap fokus bekerjasama 

dengan negara-negara Asia Tenggara.18 

Pada tahun 1996, Taiwan mengimplementasikan pemilihan umum 

presiden pertama dan Lee Teng Hui terpilih untuk memimpin Taiwan 

                                                           
17 Michael Leifer, Taiwan: A Studied Exercise in Vacation Diplomacy, diakses dalam 

http://www.nytimes.com/1994/02/11/opinion/11iht-edleif.html (2/12/2017, 14:25 WIB) 
18 Murray Scot Tanner, Op. Cit., hal. 45. 

http://www.nytimes.com/1994/02/11/opinion/11iht-edleif.html
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kembali. Sebelumnya, Lee Teng Hui mengambil alih kekuasaan di Taiwan 

setelah kematian Chiang Ching Kuo. Pada Mei 1997, Lee Teng Hui 

menggunakan kembali Go South Policy atau disebut juga GSP 1.2. Disusul 

dengan adanya Asian Financial Crisis (AFC) yang terjadi pada tahun 1997 

hingga 1998. AFC banyak melanda negara-negara industri baru di Asia 

Tenggara, seperti Malaysia dan Thailand. Sedangkan Taiwan (dan juga 

Tiongkok) terbebas dari AFC. Taiwan melihat dengan adanya AFC yang 

melanda sebagian besar Asia Tenggara, sebagai kesempatan penting bagi 

pebisnis-pebisnis Taiwan untuk mengembangkan usahanya.19  

Pada Januari 1998, Perdana Menteri Taiwan, Vincent Siew, kembali 

mengunjungi Filipina dan Indonesia dan berencana untuk membangun 

kembali hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara. 

Kunjungan Vincent Siew merupakan awal dari terbentuknya kembali GSP. 

Pada Februari 1998, Taiwan’s Ministry of Economic Affairs 

memformulasikan “Guidelines on Strengthening Economic Work on 

Southeast Asian Region, Australia and New Zealand” sebagai kerangka 

kebijakan utama Go South Policy periode kedua (GSP 1.2) dibawah 

pemerintahan Lee Teng Hui.20 

                                                           
19 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 104. 
20 Ibid. 
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Skema 2.2: Kerangka Go South Policy 1.221 

 

Lee Teng Hui dalam menjalankan GSP 1.2 masih menggunakan 

diplomasi pragmatis dan kebijakan yang diterapkan terhadap Tiongkok 

yaitu kebijakan No Haste, Be Patient. Kebijakan No Haste, Be Patient 

adalah kebijakan yang membatasi perkembangan ekonomi di Tiongkok.22 

Pengaruh dari diplomasi pragmatis dan kebijakan yang diterapkan terhadap 

Tiongkok itu membentuk dua strategi GSP 1.2 yaitu meningkatkan 

                                                           
21 Ibid. 
22 Reginald Yin-Wang Kwok, 2005, Globalizing Taipei: The Political Economy of Spatial 

Development, New York: Routlegde, hal. 50. 
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kehadiran perekonomian dan memperluas pengaruh Taiwan di negara-

negara tujuan. Fokus GSP 1.2 hanya pada bidang ekonomi dengan 

memberikan pinjaman dan mengambilalih perusahaan-perusahaan yang ada 

di negara-negara tujuan. Kebijakan ini tertuju pada negara-negara member 

ASEAN, Australia dan Selandia Baru. 

Dibandingkan dengan GSP 1.1, bidang dan ambisi dari GSP 1.2 

dikurangi secara signifikan meskipun ruang lingkup geografisnya diperluas 

menjadi seluruh anggota ASEAN serta Australia dan Selandia Baru. 

Mengurangi investasi di Tiongkok masih menjadi fokus utama dalam 

pembentukan kerangka pemikiran GSP 1.2. Salah satu komponen yang 

paling penting dalam Taiwan’s regional economic adalah mengimpor 

banyak tenaga kerja asing. Taiwan membutuhkan tenaga kerja asing karena 

kenaikan harga produksi akibat kekurangan tenaga kerja domestik 

dibeberapa sektor seperti manufaktur, konstruksi, perikanan, dan asisten 

rumah tangga.23 

 

2.3.1.1 Keberhasilan Go South Policy 1.1 dan Go South Policy 1.2 

Perekonomian Taiwan pada tahun 1990-an relatif maju dan 

berada dalam posisi yang banyak memberikan bantuan ekonomi ke luar 

negeri di dalam kawasan Asia tenggara. Proyek investasi utama di 

bawah GSP adalah Subic Bay Industrial Park di Filipina dan Medan 

                                                           
23 Ho Khai Leong dan Samuel C.Y. Ku (ed.), 2005, China & Southeast Asia: Global Changes and 

Regional Challenges, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hal. 234. 
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Industrial Park di Indonesia.24 Untuk meningkatkan hubungan dengan 

Asia Tenggara, Taiwan melakukan creeping officiality dimana ini 

dilakukan untuk mengajak negara-negara di Asia Tenggara terlebih 

dahulu dalam melakukan kerjasama. Creeping officiality adalah taktik 

Taiwan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan 

penandatanganan kesepakatan ekonomi bilateral secara diam-diam. 25 

Pada tahun 1994, Lee Teng Hui dengan Lien Chan mengunjungi 

negara-negara di Asia Tenggara dengan alasan berlibur. Pada saat 

liburan tersebut, Lee Teng Hui mengunjungi Filipina, Indonesia dan 

Thailand. Sedangkan Lien Chan mengunjungi Malaysia dan 

Singapura.26 

Pada 7 Juli 1994, melalui Keputusan Presiden no 48/1994 

Kantor Dagang Indonesia (KADIN) yang ditingkatkan menjadi Kantor 

Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. KDEI ini berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah di bawah pembinaan 

Departemen Perdagangan.27 Pada akhir tahun 1996, GSP 1.1 terbilang 

telah mencapai hasil yang bagus. Antara tahun 1994-1996, investasi 

Taiwan ke Asia Tengara mencapai US$ 12,74 miliar lebih besar dari 

pada investasi Taiwan ke Tiongkok yang sekitar US$ 9,83 miliar. 

                                                           
24 Xiangmin, Loc. Cit., hal. 455. 
25 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 103. 
26 Booker C.K. Liaw, dkk, Taiwan’s Economic Diplomacy in Vietnam from the 1990s to the Early 

Twenty-First Century, East Asia: An International Quarterly, Vol, 29, No, 4, (Desember 2012), 

Dordrecht: Springer Science & Business Media, hal. 356-367. 
27 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Sejarah KDEI Taipei, diakses dalam http://www.kdei-

taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat (15/10/2017, 17:56 WIB) 

http://www.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat
http://www.kdei-taipei.org/index.php/2014-08-11-03-58-09/sejarah-singkat
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Perjanjian kerjasama bilateral yang dilakukan pada tahun ini 

merupakan perjanjian yang terbanyak selama dua puluh tahun 

terakhir.28  

Taiwan menawarkan upah yang menarik bagi tenaga kerja 

asing. Hal inilah yang membuat Taiwan menjadi tujuan baru untuk para 

tenaga kerja asing yang hidup tidak berkecukupan di negaranya. 

Menurut statistik dari ROC Council of Labour Affairs, total tenaga kerja 

asing yang legal ada sekitar 189.051 orang di akhir tahun 1995 dan naik 

menjadi sekitar 309.424 orang pada Juni 2000. Tenaga kerja asing legal 

itu berasal dari  Thailand (140.487 orang), Filipina (109.279 orang), 

Indonesia (55.779 orang), Vietnam (3.743 orang) dan Malaysia (136 

orang).29 

Pada tahun 1997, Chinfon Cement mulai beroperasi dan menjadi 

produsen terbesar di Vietnam Barat. Chinfon Cement kira-kira 

memproduksi semen sebanyak 1.4 juta produk per tahun.30 Pada 1998, 

sebuah perusahaan induk baru yang bernama Southeast Asia Investment 

Company yang bertujuan untuk melakukan penggabungan dan 

pengambilalihan perusahaan atau aset di Asia Tenggara. Pemerintahan 

Taiwan juga berjanji akan memberikan bantuan keuangan guna 

memberikan suntikan dana untuk negara-negara di Asia Tenggara. 

Taiwan’s Central Bank juga bekerjasama dengan Asian Development 

                                                           
28 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 103. 
29 Ho Khai Leong dan Samuel C.Y. Ku (ed.), Loc. Cit., hal. 234. 
30 Booker C.K. Liaw, dkk, Loc. Cit., hal. 373 
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Bank untuk memberikan pinjaman kepada negara-negara yang 

ekonominya tertekan di Asia Tenggara.31  

Selama tahun 1990-an, Taiwan menyediakan bantuan dana ke 

negara-negara Asia Tenggara. Bantuan dana itu seperti pinjaman dana 

dengan bunga yang rendah yang diberikan oleh Ministry of Foreign 

Affairs (MOFA) yang dikontrol oleh International Cooperation and 

Development Fund (ICDF) ke Vietnam, Filipina, dan Indonesia. 

Program pinjaman ini dimaksudkan untuk membangun jalan yang ada 

di Vietnam, proyek pengembangan kawasan industri, meningkatkan 

pengolahan pangan dan mesin pertanian, proyek pengembangan usaha 

kecil dan menengah (UKM) dan pertanian, Kawasan Industri Indonesia 

di Batam dan Medan serta Kawasan Industri Subic Bay di Filipina. 

Taiwan telah meminjamkan dananya sebesar US$ 174.38 juta ke tiga 

negara (US$ 71.58 juta dipinjamkan ke Filipina, US$ 66.90 juta 

dipinjamkan ke Vietnam dan US$ 35.90 dipinjamkan ke Indonesia).32 

 

2.3.1.2 Kegagalan Go South Policy 1.1 dan Go South Policy 1.2 

GSP 1.2 gagal untuk mencapai momentum karena perusahaan-

perusahaan Taiwan tidak antusias dengan arah menuju selatan. Mereka 

beranggapan bahwa di kawasan Asia Tenggara, ekonomi, sosial dan 

politik masih belum stabil dikarenakan oleh AFC, termasuk kerusuhan 

                                                           
31 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 105. 
32 Ho Khai Leong dan Samuel C.Y. Ku (ed.), Loc. Cit.,, hal. 252-253. 
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anti-Chinese yang berlangsung di Indonesia pada 1998. Thailand pun 

masih belum merasakan efek dari GSP. Pada tahun 1999 hingga 2000, 

investasi Taiwan mengalami stagnasi di Filipina, Indonesia, Singapura 

dan Vietnam. 33 

 Sebaliknya investasi Taiwan di Tiongkok mengalami 

peningkatan meski pemerintahan menjalankan kebijakan No Haste, Be 

Patient. Tiongkok memiliki banyak keuntungan dalam meningkatkan 

pencapaian perekonomian Taiwan. Taiwan mereformasi 

perekonomiannya dan menerapkan Open Door Policy, hal itu yang 

menyebabkan para pebisnis Taiwan berinvestasi ke Tiongkok. Setelah 

tahun 1997, para pebisnis Taiwan kehilangan keyakinan untuk 

berinvestasi ke arah ‘selatan’. Menurut mereka, salah satu alternatif 

untuk investasi keluar negeri yaitu investasi ke Tiongkok.34 GSP 1.2 

pun berakhir hanya sebagai slogan kebijakan saja. 

 

2.3.2 Go South Policy Pada Era Chen Shui Bian 

Chen Shui Bian merupakan presiden Taiwan yang berambisi untuk 

memerdekakan Taiwan dari Tiongkok. Jika Taiwan tidak mendapatkan 

pengakuan simbolik, setidaknya martabat dan identitas Taiwan diakui 

sebagai entitas politik yang terpisah dari Tiongkok. Usaha Chen Shui Bian 

yaitu dengan mengunjungi negara-negara yang tidak mempunyai hubungan 

                                                           
33 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 105. 
34 Kwok, Op. Cit., hal. 50. 
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diplomatik dengan Taiwan dan bersikeras menunjukkan bahwa Taiwan 

adalah negara yang berdaulat. Tujuan utama lainnya adalah untuk 

mendapatkan keanggotaan di organisasi internasional yang membutuhkan 

kenegaraan sebagai prasyarat, termasuk PBB. Tindakan Chen Shui Bian ini 

disebut juga sebagai offensive diplomacy yang menjadi strateginya selama 

delapan tahun menjabat sebagai presiden.35  

Pada akhir Juli 2002, Chen Shui Bian menghadiri sebuah pertemuan 

dengan Asia Taiwanese Chambers of Commerce dan berkata bahwa ia tidak 

terlalu memiliki harapan yang tinggi terhadap Tiongkok khususnya di sektor 

ekonomi dan perdagangan karena Tiongkok bukanlah satu-satunya pasar di 

didunia ini dan Taiwan juga harus menekan investasi ke wilayah lain salah 

satunya ke wilayah Asia Tenggara.36 Komentar tersebut menandakan bahwa 

Chen Shui Bian juga tertarik untuk memakai GSP dan di masa 

pemerintahannya disebut sebagai GSP 2.0. 

 

                                                           
35 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 106. 
36 Ibid. 
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Skema 2.3: Kerangka Go South Policy 2.037 

 

Chen Shui Bian menggunakan diplomasi ofensif dalam menjalankan 

GSP dan kebijakan yang diterapkan terhadap Tiongkok yaitu kebijakan 

Positively Open-up, Effective Management. Pengaruh dari diplomasi ofensif 

dan kebijakan yang diterapkan terhadap Tiongkok itu membentuk lima 

strategi GSP 2.0 yaitu mendapatkan pengakuan kedaulatan, mengalihkan 

investasi dari Tiongkok, kesepakatan perdagangan bebas bilateral, 

                                                           
37 Ibid, hal. 107. 
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meningkatkan status ‘officially’, dan mendapatkan dukungan dari negara-

negara di Asia Tenggara untuk Taiwan dalam forum internasional.  

Fokus Go South Policy 2.0 hanya pada bidang ekonomi dan politik. 

Dalam bidang ekonomi, Taiwan akan melakukan investasi, memasuki 

kawasan perdagangan bebas, melakukan kerjasama pertanian, memberikan 

pinjaman dana dan migrasi. Sedangkan dalam bidang politik, Taiwan akan 

melakukan kunjungan presiden dan banyak melakukan lobbying demi 

kedaulatan Taiwan. Kebijakan ini hanya tertuju pada negara Singapura, 

Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam. 

Tidak seperti kebijakan ekonomi Taiwan terhadap Tingkok, No 

Haste, Be Patient yang digunakan oleh Lee Teng Hui, Chen Shui Bian 

menginginkan kebijakan yang lebih ketat peraturannya. Melihat banyaknya 

investasi yang mengalir ke Tiongkok, Chen Shui Bian khawatir dan 

mengimplementasikan Positively Open-Up, Effective Management. 

Kebijakan tersebut digunakan  sebagai pengontrol hubungan ekonomi antar 

selat.38 

 

2.3.2.1 Keberhasilan Go South Policy 2.0 

Go South Policy di era Chen Shui Bian meningkat di beberapa 

negara Asia Tenggara, salah satunya di Vietnam. Pada tahun 2002, 

sebanyak 60 polisi menjalani pelatihan di Taiwan dan Chinfon 

Corporation memberikan 200 motor kepada Pemerintahan Vietnam 

                                                           
38 Ibid. 
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sebagai hadiah. Pekerja Vietnam yang berada di Taiwan ada sekitar 

22.000 orang pada tahun 2002, jumlah ini lebih banyak daripada tahun 

1999 yang berjumlah sekitar 10.154 orang.39 Tahun 2003, lebih dari 80 

persen perusahaan-perusahaan Taiwan berinvestasi di Vietnam dan 

mendapatkan banyak keuntungan hingga akan memperbanyak 

investasinya. Uni-President Corporation muncul sebagai suplier utama 

makanan binatang yang ada di Vietnam dengan pendapatan kira-kira 

34.8 Juta Dollar pada tahun 2003 dan pendapatan ini 30 persen lebih 

banyak dari tahun 2002. Produk sepatu olahraga (Nike) yang di 

produksi oleh Pou Chen, di tahun 2003 memutuskan untuk 

memproduksi dua kali lipat di Vietnam.40 

Ketika sebagian besar investasi Taiwan di negara-negara 

ASEAN mengalami kemunduran di tahun 2008, Vietnam adalah satu-

satunya negara yang memperlihatkan kenaikan yang signifikan dalam 

investasi Taiwan. Investasi Taiwan mencapai US$ 8.6 miliar di tahun 

2008 sedangkan di tahun 2007 sebesar US$ 1.8 miliar. Perusahan 

Foxconn dan perusahaan Compal ikut serta dalam investasi besar ini. 

Foxconn atau biasa dikenal sebagai Hon Hai Technology Group 

menyalurkan investasinya sebesar US$ 5 miliar ditahun 2008 

sedangkan Compal berinvestasi sekitar US$ 2-2.5 miliar.41 

                                                           
39 Booker C.K. Liaw, dkk, Loc. Cit., hal. 373. 
40 Murray Scot Tanner, Op. Cit., hal. 55. 
41 Samuel C Y Ku, Taiwan and Southeast Asia since Ma Ying-jeou’s Presidency, East Asian 

Policy, diakases dalam http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/Vol1No4_SamuelKu.pdf 

(15/12/2017, 11:56 WIB) 

http://www.eai.nus.edu.sg/publications/files/Vol1No4_SamuelKu.pdf
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2.3.2.2 Kegagalan Go South Policy 2.0 

Tujuan utama Go South Policy adalah untuk meminimalisir 

pengaruh ekonomi Tiongkok di Taiwan. Pada era Chen Shui Bian, 

pemerintah gagal untuk menarik industri- industri berteknologi tinggi 

untuk melihat kawasan Asia Tenggara sebagai alternatif yang menarik 

daripada Tiongkok. Sebagian besar investasi di kawasan Asia Tenggara 

hanya bersifat tradisional dengan industri-industri berteknologi 

rendah.42 

Tahun 2000 merupakan tahun dimana Tiongkok bergabung 

dengan World Trade Organization (WTO) dan Tiongkok menjadi “the 

largest global trading power”. Hal itulah yang membuat para pebisnis 

Taiwan semakin banyak menanamkan investasinya di Tiongkok. Pada 

masa pemerintahan Chen Shui Bian disebut juga ‘Golden Decade’ bagi 

Tiongkok dan Asia Tenggara, dimana pada masa ini hubungan antara 

Tiongkok dengan Asia Tenggara berkembang dengan pesat. Hubungan 

ini ditandai dengan adanya the China-ASEAN Free Trade Agreement 

(2002), the Declaration on the Conduct of Parties in the South China 

Sea (2002), the Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation 

in the Field of Non-Traditional Security (2002), China’s Accession to 

the Southeast Asian Treaty of Amity and Cooperation (2003), the 

                                                           
42 Murray Scot Tanner, Op. Cit., hal. 55. 
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ASEAN-China Strategic Partnership (2003) dan the Year of  Friendship 

and Cooperation between ASEAN and China (2006).43 

Negara-negara di ASEAN tidak dapat mengakui Taiwan sebagai 

negara yang berdaulat, karena hal itu akan mengundang kemarahan 

Tiongkok. Pada tahun 2000 hingga 2003, Taiwan secara aktif 

melakukan negosiasi Free Trade Area (FTA) dengan Singapura. Tetapi 

negosiasi itu gagal karena Singapura menyisipi prinsip One China 

Policy didalam kesepakatan. Tidak hanya Singapura saja, seluruh 

negara-negara ASEAN masih memegang erat prinsip One China 

Policy.44 GSP 2.0 sebenarnya sudah sejak lama diprediksi gagal karena 

salah satu misinya adalah mengalihkan investasi Taiwan dari Tiongkok. 

 

2.3.3 Southeast Asia Policy Pada Era Ma Ying Jeou 

Ma Ying Jeou tidak menggunakan Go South Policy karena 

menurutnya kebijakan itu akan membuat hubungan Tiongkok dan Taiwan 

menjadi lebih buruk. Ma Ying Jeou pun tidak mengabaikan potensi Asia 

Tenggara begitu saja. Ma Ying Jeou menerapkan Southeast Asia Policy 

dimana nilai-nilainya masih sama dengan Go South Policy. Bedanya, 

Southeast Asia Policy ini tetap mempertahan bahkan tetap menunjukkan 

sikap kooperatif terhadap Tiongkok. 

                                                           
43 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 115. 
44 Lin Wen-Cheng, Loc. Cit. 
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Pada masa pemerintahan Ma Ying Jeou, hubungan Taiwan dan 

Tiongkok menjadi sangat erat. Salah satunya ditandai pada Juni 2010, 

Taiwan dan Tiongkok menandatangani Economic Cooperation Framework 

Agreement (ECFA) di kota Chongqing. Perjanjian perdagangan ini 

memberikan keuntungan bagi perusahaan Taiwan di Tiongkok. Perusahaan 

Taiwan bisa mengekspor sebanyak 539 produk ke Tiongkok, sementara 

perusahaan Tiongkok hanya bisa mengekspor sebanyak 267 produk di pasar 

Taiwan. Menurut Associated Press, kesepakatan tersebut merupakan hal 

yang penting dalam mencari hubungan ekonomi yang lebih dekat untuk 

mengurangi ketegangan di Selat Taiwan.45 

Kehadiran ECFA banyak menuai keberhasilan dalam perkembangan 

ekonomi Taiwan. ECFA menjadi jembatan bagi Taiwan untuk bekerjasama 

dengan negara lain tanpa adanya gangguan dari Tiongkok, memperkuat 

posisi Taiwan memasok barang di pasar ASEAN dan membantu Taiwan 

menjadi regional industrial center.46  

 

                                                           
45 Jeffrey Hays, Improved Relations Between China and Taiwan Under Ma Ying-Jeou 

: Ma Ying-Jeou’s Plan to Improve Ties With China, diakses dalam 

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Taiwan/sub5_1a/entry-3810.html, (15/12/2017, 17:56 

WIB) 
46 Joshua Meltzer, Taiwan’s Economic Opportunities and Challenges, Center for East Asia Policy 

Studies, East Asia Policy Paper 2, Januari 2014, The Brookings Institution, hal. 9. 

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Taiwan/sub5_1a/entry-3810.html
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Skema 2.4: Kerangka Southeast Asia Policy47 

 

Ma Ying Jeou tidak menggunakan nama Go South Policy, 

melainkan Southeast Asia Policy dimana hanya fokus pada hubungan 

kerjasama ekonomi saja. Ma Ying Jeou menggunakan viable diplomacy, 

dimana diplomasi ini didukung oleh pendekatan yang fleksibel dan 

pragmatis dalam melakukan hubungan  lintas selat dan urusan luar negeri 

lainnya48 Kebijakan yang diterapkan terhadap Tiongkok yaitu kebijakan 

                                                           
47 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 111. 
48 Kelly Her, Viable Approach to Diplomacy, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/news.php?unit=4,29,31&post=8042, (19/12/2017, 17:33 WIB). 
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yang kooperatif. Pengaruh dari viable diplomacy dan kebijakan yang 

kooperatif terhadap Tiongkok itu membentuk tiga strategi Southeast Asia 

Policy yaitu stabilitas hubungan dengan Asia Tenggara yang tidak 

menjadikan hubungan Tiongkok dan Taiwan memburuk, berpartisipasi 

aktivitas-aktivitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan hubungan 

people-to-people. Fokus Southeast Asia Policy hanya pada bidang ekonomi 

saja. Bidang ekonomi, Taiwan akan menggunakan diplomasi ekonomi dan 

banyak menandatangani kerjasama bilateral perdagangan bebas. Kebijakan 

ini hanya tertuju pada negara-negara ASEAN saja. 

 

2.3.3.1 Keberhasilan Southeast Asia Policy 

Setelah Ma Ying Jeou menempati pemerintahan pada Mei 2008 

dan hubungan Taiwan dengan Tiongkok meniningkat secara drastis, 

Taiwan pun berhasil menandatangani kerjasama di dalam FTA dengan 

Singapura di tahun 2013.49 Selama masa pemerintahan Ma Ying Jeou, 

pelajar-pelajar Asia Tenggara semakin banyak. Pada tahun 2008, ada 

sekitar 11.959 pelajar Asia Tenggara di Taiwan. Tahun 2015, jumlahnya 

naik menjadi sekitar 26.756 pelajar. 50  Untuk ketenagakerjaan, pada 

tahun 2011, ada lebih dari 78.000 tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI) 

yang migrasi ke Taiwan. Jumlah tersebut naik menjadi sekitar 82.000 

ditahun 2014. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan  

                                                           
49 Anonim, Taiwan, Singapore Sign Free Trade Agreement, diakses dalam 

http://www.scmp.com/business/economy/article/1349803/taiwan-singapore-sign-free-trade-

agreement (22/12/2017, 10:55 WIB) 
50 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit. 

http://www.scmp.com/business/economy/article/1349803/taiwan-singapore-sign-free-trade-agreement
http://www.scmp.com/business/economy/article/1349803/taiwan-singapore-sign-free-trade-agreement
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mencapai 159.000 orang atau 41,6 persen dari total semua tenaga kerja 

luar negeri.51 

Ma Ying Jeou juga berhasil menempatkan banyak kantor 

perwakilan di beberapa negara dan menempatkan kantor perwakilan 

negara-negara tersebut di Taipei. Taiwan berhasil menambahkan kantor 

perwakilannya di Surabaya dan Myanmar membuka kantor 

perdagangannya di Taipei pada Juni 2015. Tidak hanya di dalam 

kawasan Asia Tenggara saja, Taiwan juga menambah kantor 

perwakilannya di Chennai, Frankfurt dan Sapporo. Tahun 2013, 

Kiribati membangun kedutaan besar dan St. Lucia juga membangun 

kedutaan besar pada tahun 2015 di Taipei. Lalu, Papua New Guinea 

juga membuka kantor perdagangannya di Taipei.52 

Taiwan juga secacara intensif mempromosikan pendidikan 

termasuk pendidikan pasca-sarjana. Taiwan melihat pertukaran pelajar 

merupakan program yang penting untuk menjalankan hubungan 

people-to-people. Taiwan membangun Taiwan Education Center 

(TEC) di Surabaya pada April 2011 untuk mempromosikan sistem 

pendidikan yang ada di Taiwan. TEC ini secara langsung dibangun dan 

didanai oleh Taiwan’s Ministry of Education. Organisasi lain dengan 

tujuan yang sama dibangun di Jakarta tetapi dibangun tanpa bantuan 

                                                           
51 Paramitaningrum dan Johanes Herlijanto, Economic Diplomacy, Soft Power, and Taiwan’s 

Relations with Indonesia, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An 

International Journal, Vol, 2, No, 3 (Desember 2016), Taiwan: National Sun Yat Sen University, 

hal. 1180 
52 Kelly Her, Loc. Cit. 
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dana formal dari Taiwan yaitu Jakarta Taiwan Education Center 

(JTEC) pada Maret 2015. JTEC bersama dengan Association of Taiwan 

Alumni in Indonesia menyelenggarakan sebuah event yaitu the Taiwan 

Higher Education Fair pada 29 Agustus 2015.53 

Pada tahun 2013, Taiwan’s Ministry of Education 

menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Aceh. 

Taiwan menyiapkan 35 beasiswa secara berkala kepada pelajar Aceh 

dan menyiapkan beasiswa melalui beberapa universitas dan 

pemerintahan Taiwan. Setelah itu pada tahun 2015, ada 4.349 pelajar 

Indonesia yang aktif kuliah di Taiwan. Mereka belajar Bahasa Mandari 

dan juga non-language program di tingkat sarjana dan paska-sarjana.54 

 

2.3.3.2 Kegagalan Southeast Asia Policy 

Pada masa Ma Ying Jeou, Chiang-Chen Talks kedua 

diselenggarakan pada November 2008, Tiongkok dan Taiwan 

menandatangani empat kesepakatan salah satunya penerbangan 

langsung dan reguler antara Tiongkok dan Taiwan yang beroperasi 

mulai akhir Agustus 2009. Pada April 2009, tiga kesepakan 

ditandatangani dan mencapai satu konsensus didalam Chiang-Chen 

Talks ketiga. Chiang-Chen Talks keempat dilaksanakan pada Desember 

2009, dan keduanya menandatangani empat kesepakan lagi yaitu 

                                                           
53 Paramitaningrum dan Johanes Herlijanto, Loc. Cit., hal. 1183. 
54 Ibid. 
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kesepakatan kerjasama dalam penangkapan ikan, standarisasi, 

penggelakan pajak berganda dan proteksi investasi.55 Dalam setahun, 

Ma Ying Jeou banyak menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok. 

Hal ini yang membuat hubungan Taiwan dengan Tiongkok semakin 

erat dan Southeast Asia Policy tidak terlalu dominan dalam 

pemerintahan Ma Ying Jeou. 

 

2.4 Capaian Kesuksesan GSP 1.1, GSP 1.2, GSP 2.0 dan Southeast Asia Policy 

GSP 1.1 dan GSP 1.2 yang digunakan oleh Lee Teng Hui bersifat konfrontasi 

terhadap Tiongkok. GSP 1.1 ini terbilang cukup sukses, tetapi vacation trip yang 

merupakan alat kebijakan tidak berjalan secara terus-menerus. Sedangkan GSP 1.2 

terbilang cepat gagal karena perusahan-perusahaan Taiwan tidak antusias untuk 

berinvestasi di negara-negara ASEAN.56 Menurut data yang diperoleh oleh penulis, 

prosentase keberhasilan GSP 1.1 dan GSP 1.2 sebesar 64,3 persen dan prosentase 

kegagalannya sebesar 35,7 persen. 

GSP 2.0 yang digunakan Chen Shui Bian bersifat konfrontasi terhadap 

Tiongkok. GSP 2.0 ini terbilang gagal karena banyak negara-negara di ASEAN 

yang menolak untuk menandatangani kesepakatan ekonomi dengan Taiwan. 57 

Menurut data yang diperoleh oleh penulis, prosentase keberhasilan GSP 2.0 sebesar 

37,5 persen dan prosentase kegagalannya sebanyak 62,5 persen. Sedangkan Ma 

Ying Jeou yang mengimplementasikan Southeast Asia Policy terbilang stabil dan 

                                                           
55 Samuel C. Y. Ku, Loc. Cit.  
56 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 114. 
57 Ibid. 
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hubungan ekonomi antara Taiwan dengan negara-negara di ASEAN meningkat 

dengan drastis.58 Menurut data yang diperoleh oleh penulis, prosentase keberhasilan 

Southeast Asia Policy sebesar 78,6 persen dan kegagalannya sebesar 21,4 persen. 

 

2.5 New Southbound Policy 

Setelah terpilihnya Tsai Ing Wen pada Januari dan dilantik pada 20 Mei 2016, 

tahap awal dalam pemerintahannya adalah dengan mendirikan Office of New 

Southbound Policy yang secara langsung berada di bawah Kantor Kepresidenan. 

Kantor ini dipimpin oleh James C.F. Huang, yang merupakan perdana menteri yang 

mejabat dari tahun 2006 hingga 2008 pada masa Kepresidenan Chen Shui Bian.59 

New Southbound Policy dimaksudkan untuk menekan rasa komunitas ekonomi 

antara Taiwan dengan 18 negara (10 negara anggota ASEAN, 6 negara di Asia 

Selatan, serta Australia dan Selandia Baru) untuk meningkatkan cakupan dan 

keragaman perekonomian Taiwan dan meminimalkan ketergantungan kepada pasar 

tunggal.60 

Pada pidato pelantikan pada 20 Mei 2016, Tsai Ing Wen menyebutkan New 

Southbound Policy sebagai salah satu cara untuk mentransformasi struktur ekonomi 

Taiwan: 

“The new administration will pursue a new economic model for 

sustainable development based on the core values of innovation, 

employment and equitable distribution. The first step of reform is to 

strengthen the vitality and autonomy of our economy, reinforce 

Taiwan’s global and regional connections and actively participate in 

multilateral and bilateral economic cooperationas well as free trade 

                                                           
58 Ibid. 
59 Ngeow Chow Bing, Loc. Cit., hal. 97. 
60 Anonim, Promotion plan announced for New Southbound Policy, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=247677&ctNode=2175 (25/11/2017, 10:56 WIB) 
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negotiations including the TPP and RCEP. We will also promote a 

“New Southbound Policy” in order to elevate the scope and diversity 

of our external economy and to bid farewell to our past overreliance on 

a single market. Furthermore, the new administration believes that the 

only way for Taiwan to overcome the current economic stagnation is to 

stimulate new momentum for growth. Our export and domestic demand 

will serve as twin engines for growth, allowing business production to 

become closely integrated with the livelihoods of the people, while 

building close ties between foreign trade and the local economy...We 

will share our resources, talents, and markets with other countries to 

achieve economies of scale and to allow the efficient use of resources. 

This is the spirit on which our “New Southbound Policy” is based. We 

will broaden exchanges and cooperation with regional neighbors in 

area such as technology, culture and commerce, and expand in 

particular our dynamic relationship with ASEAN and India”61 

 

Tiga komponen yang juga merupakan dasar dari terbentuknya New Southbound 

Policy adalah resources, talents dan markets. Resources yaitu dimana Taiwan 

berperan penting sebagai penyedia modal dan teknologi. Talents yaitu dimana 

Taiwan akan berbagi pengetahuan tentang high-tech yang dibutuhkan negara-

negara ASEAN dan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Taiwan terbuka 

lebar bagi pelajar di negara-negara ASEAN. Serta markets yaitu Taiwan akan 

menjadikan Southeast Asia sebagai perluasan pasar domestik Taiwan dan Taiwan 

juga membuka lebar kesempatan bagi pebisnis-pebisnis ASEAN yang ingin 

berinvestasi, mengekspor barang dan jasa serta membangun perusahaan di Taiwan. 

 

2.5.1 Prinsip dan Strategi 

New Southbound Policy merupakan suatu kebijakan Taiwan yang 

diadopsi oleh Presiden baru Taiwan Tsai Ing-Wen. Sebelumnya ditahun 1990-

                                                           
61Full text of President Tsai's inaugural address, diakses dalam 

http://focustaiwan.tw/news/aipl/201605200008.aspx (14/5/2017, 19:23 WIB) 

http://focustaiwan.tw/news/aipl/201605200008.aspx
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an, Presiden Taiwan ke-empat, Lee Teng-Hui, pernah berkata “ Go South ” 

policy yang menargetkan ASEAN sebagai tujuan untuk investasi bisnis. Tetapi, 

kebijakan ini gagal dikarenakan pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan Asia 

dan gerakan pasar Tiongkok.62 

Ada dua tujuan dalam jangka panjang dari New Southbound Policy. 

Pertama, mengembangkan hubungan kerjasama antara Taiwan dengan negara-

negara ASEAN dan Asia Selatan serta Selandia Baru dan Australia di bidang 

ekonomi dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, derta budaya; 

berbagi sumber daya, bakat dan pasar; serta menciptakan model kerjasama baru 

yang saling menguntungkan dan mencapai keberhasilan bagi seluruh pihak. 

Dengan kebijakan ini Taiwan berusaha untuk menguatkan rasa komunitas 

ekonomi. Kedua, membangun mekanisme negosiasi dan dialog yang luas yaitu 

membentuk kesepakatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN, Asia 

Selatan, Selandia Baru dan Australia; menyelesaikan masalah-masalah 

perbedaan secara efektif; dan membangun rasa saling percaya serta rasa 

komunitas. 63 

Adapun tujuan dalam jangka pendek yaitu (1) memadukan tujuan 

nasional, kebijakan insentif dan peluang bisnis; (2) guna mendukung Model 

Baru Pembangunan Ekonomi dan mendorong industri untuk mengadopsi 

strategi “Southbound” Baru dalam merencanakan langkah selanjutnya; (3) 

melahirkan lebih banyak orang dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam 

                                                           
62 Sophia Yeh dan Kuo Chung-han, Taiwan to Launch New Southbound Policy Officee Soon, diakses 

dalam http://focustaiwan.tw/news/aipl/201606080032.aspx (25/11/2016, 10:55 WIB) 
63 Anonim, New Southbound Policy, diakses dalam http://www.roc-

taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf (25/11/2016, 10:44 WIB) 

http://focustaiwan.tw/news/aipl/201606080032.aspx
http://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf
http://www.roc-taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf
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mendukung kebijakan ini; dan (4) memperluas negosiasi dan dialog 

multilateral dan bilateral untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan 

menyelessaikan perbedaan.64 

Ada sepuluh prinsip dari New Southbound Policy yaitu: (1) Menetapkan 

hasil jangka panjang, dan memperkuat sense of economic community; (2) 

Menentukan peran masa depan Taiwan dalam pembangunan kawasan; (3) 

Mengejar strategi dengan empat mata rantai kunci yaitu soft power, rantai 

pasokan, menghubungkan pasar regional, dan hubungan masyarakat; (4) 

Membina lebih banyak orang dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk 

mendukung “New Southbound Policy”; (5) Mencapai kerjasama bilateral dan 

multilateral yang terlembaga; (6) Merencanakan seperangkat tindakan yang 

komprehensif tentang langkah-langkah yang terkoordinasi dan pengendalian 

risiko yang efektif; (7) Berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional; (8) 

Meningkatkan mekanisme pembicaraan dan dialog yang komprehensif; (9) 

Interaksi dan kerjasama lintas selat yang beritikad baik; dan (10) 

Memanfaatkan dengan baik keberadaan organisasi swasta dan vitalitas.65 

Strategi dalam kebijakan ini terdiri dari empat komponen yaitu:66 

1. Mempromosikan kolaborasi ekonomi 

Tidak hanya melakukan ekspor dengan negara-negara ASEAN dan Asia 

Selatan tetapi Taiwan juga akan melakukan kerjasama dengan 

                                                           
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Anonim, New Southbound Policy: Promotion Plan Launched, diakses dalam 

http://www.ey.gov.tw/en/News_Content2.aspx?n=1C6028CA080A27B3&s=366421D81

E3C10FB (25/11/2016, 10:40 WIB) 

http://www.ey.gov.tw/en/News_Content2.aspx?n=1C6028CA080A27B3&s=366421D81E3C10FB
http://www.ey.gov.tw/en/News_Content2.aspx?n=1C6028CA080A27B3&s=366421D81E3C10FB
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berintegrasi dengan negara target, dengan cara: menyediakan sumber 

daya, bergabung dengan pasar permintaan domestik dan bekerjasama 

dalam projek infrastruktur  

2. Melakukan pertukaran bakat yang berfokus pada pertukaran siswa-siswi 

muda dan pekerja profesional. 

3. Berbagi sumber daya 

Taiwan mempromosikan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral 

didalam bidang kebudayaan, pariwisata, kesehatan, teknologi, pertanian, 

serta perusahaan kelas menengah. 

4. Membuat wadah ditingkat regional dalam menyelesaikan sebuah 

masalah. Wadah untuk bernegosiasi dan berdialog. 

Setelah diperkenalkan New Southbound Policy pada saat pidato 

pelantikan Tsai Ing Wen, sudah ada beberapa keberhasilan dan usaha-usaha 

yang dilakukan Taiwan. Sebelumnya ditahun 2012, Taiwan’s Ministry of 

Foreign Affairs (MOFA) dan the Habibie Center berkolaborasi dan 

menyelenggarakan Indonesia-Taiwan Dialogue. Lalu ditahun 2016, Tsai Ing 

Wen menyelenggarakan forum dialog yang lebih luas yaitu Taiwan-ASEAN 

Dialogue.67 Tsai Ing Wen juga menyampaikan pidato pembukaan Taiwan-

ASEAN Dialogue pada 15 November 2016 di Taipei. Taiwan-ASEAN Dialogue 

diorganisir oleh Yayasan Prospek nonprofit yang ada di Taipei, Indonesian 

Council on World Affairs dan the Habibie Center. 

                                                           
67  Paramitaningrum dan Johanes Herlijanto, Economic Diplomacy, Soft Power, and Taiwan’s 

Relations with Indonesia, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An 

International Journal, Vol, 2, No, 3 (Desember 2016), Taiwan: National Sun Yat Sen University, 

hal. 1186. 
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 Dalam pidatonya Tsai Ing Wen mengatakan bahwa tujuan pertama 

adalah benar-benar akan fokus kepada people-to people ties karena itu 

merupakan dasar dari persahabatan yang langgeng. Tujuan kedua, pemerintah 

akan mendorong interaksi yang lebih erat antar pemerintahan dan kunjungan 

timbal-balik dengan mengirim pejabat sehingga dapat membangun kemitraan 

baru. Tujuan ketiga, pemerintahan membantu perusahaan lokal untuk 

menetapkan strategi yang sesuai dengan New Southbound Policy dan 

membangun hubungan yang lebih kuat di seluruh pasar kawasan. Salah satunya 

dengan menandatangani kerjasama ekonomi dengan mitra dagang utama dan 

memperbarui perjanjian perlindungan investasi dan pajak.68 Wakil Presiden 

Chen Chien Jen mengundang peserta Taiwan-ASEAN Dialogue ke Kantor 

Kepresidenan pada 16 November 2016 di Taipei. Ini dilakukan untuk 

mempererat tali silahturahmi antarbangsa dibawah New Southbound Policy.69 

Ada tiga workshop yang diselenggarakan di Taipei yang ditujukan untuk 

berbagi pengalaman pengembangan Taiwan dengan negara-negara ASEAN 

dan negara-negara di Asia Selatan. Photovoltaics Workshop diselenggarakan 

pada 21 November 2016 di Taipei dan tanggal 22 November 2016, sebuah 

workshop diadakan guna melihat peserta dalam belajar model bisnis dan 

keuangan. Taiwan ICDF juga mengadakan seminar tentang inovasi pertanian 

pada 2 Desember 2016. Dihari yang sama, sebuah workshop bertema youth 

entrepreneurship diadakan di Taipei, Taichung dan Tainan. Penyelenggara 

                                                           
68  Anonim, 1st Taiwan-ASEAN Dialogue builds ties, creates opportunities, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249484&ctNode=2175 (28/1/2018, 13:21 WIB) 
69  Anonim, Taiwan-ASEAN Dialogue attendees meet with VP Chen, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249546&ctNode=2175 (28/1/2018, 13:17 WIB) 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249484&ctNode=2175
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249546&ctNode=2175
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juga menjadwalkan diskusi dengan pengusaha muda lokal di Taipei. Ketiga 

workshop tersebut merupakan yang pertama dari serangkaian seminar yang 

bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Taiwan dengan negara-negara 

ASEAN dan Asia Selatan.70 

Taiwan melakukan tiga inisiatif dibidang pariwisata yaitu membebaskan 

visa bagi negara-negara ASEAN, memperbanyak biro pariwisata dan 

mempermudah pelayanan permintaan visa online. Malaysia dan Singapura 

merupakan negara yang sudah mendapatkan hak istimewa untuk berkunjung 

ke Taiwan. Selanjutnya, Thailand dan Brunei Darussalam akan mendapatkan 

hak istimewa itu mulai 1 Agustus 2016. Sedangkan Kamboja, Indonesia, 

Filipina, Vietnam, Myanmar dan Laos akan bisa menerima bebas visa setelah 

selama 10 tahun lalu telah menerima visa ke Australia, Kanada, Schengen, 

Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris aatau Amerika dan bisa 

mendaftar secara online.71  

Taiwan juga berencana untuk menarik turis-turis Muslim dengan 

membuat penginapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka termasuk 

menyediakan makanan halal. Setiap tahun ada sekitar 200.000 turis Muslim 

asal Malaysia, Indonesia dan Filipina. 72  Malaysia akan membantu Taiwan 

untuk mengembangkan produk halal dimana Negara-negara ASEAN salah 

                                                           
70  Anonim, TaiwanICDF workshops advance New Southbound Policy, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249645&ctNode=2175 (28/1/2018, 13:14 WIB) 
71 Prashanth Parameswaran, Taiwan Woos ASEAN Tourists in Boost for New Southbound Policy, 

diakses dalam http://thediplomat.com/2016/07/taiwan-woos-asean-tourists-in-boost-for-new-

southbound-policy/ (28/1/2018, 12:46 WIB) 
72  Anonim, Taiwan plans people-centric drive to wean itself off China, diakses dalam 

http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-plans-people-centric-drive-to-wean-itself-off-

china (25/1/2018, 10:38 WIB) 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249645&ctNode=2175
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http://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-plans-people-centric-drive-to-wean-itself-off-china


67 
 

satunya adalah Malaysia merupakan pelopor dalam industri halal serta lembaga 

sertifikasi halal yang mumpuni dan logonya dapat diterima diseluruh dunia.73 

Indonesian Taiwan Business Council (ITBC) dan Taiwan’s Ministry of 

Economic Affairs (MOEA) menyelenggarakan seminar dengan tema Business 

Oportunity in ASEAN Economic Integration pada 27 Oktober 2016. Seminar 

ini bertujuan untuk mendiskusikan peluang bisnis yang berpotensial di ASEAN 

antara Taiwan dan Indonesia yang berfokus pada kerjasama kedua negara. Ibu 

Day dari MOEA menjelaskan bahwa Taiwan ingin memperluas wilayah lebih 

luas dalam kerjasama industri berbasis pertanian dan berbasis sumber daya 

seperti pengembangan kapal, infrastruktur, perikanan, petrokimia, barang 

elektronik dan industri halal. Seminar ini dihadiri 150 orang terdiri dari 

pengusaha Indonesia dan Taiwan.74 

The Taiwan-Association of Southeast Asian Nations Strategic Investment 

Partnership Forum diselenggarakan pada 13 Juli 2016 di Taipei international 

Convention Center. Seminar itu dihadiri oleh lebih dari 600 pejabat dan 

perwakilan bisnis Taiwan-ASEAN bertemu untuk mempromosikan investasi 

diantara kedua belah pihak. Di seminar ini mereka berdiskusi tentang peluang 

dan tantangan untuk merambat pasar ASEAN dan sejumlah perusahaan Taiwan 

dan perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara-negara ASEAN 

                                                           
73 Wendy Lee, Loc. Cit. 
74  Anonim, Taiwan hopes to strengthen relations with ASEAN, diakses dalam 

http://www.thepresidentpost.com/2016/11/02/taiwan-hopes-strengthen-relations-asean/ 

(25/1/2018, 22:23 WIB) 

http://www.thepresidentpost.com/2016/11/02/taiwan-hopes-strengthen-relations-asean/
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menandatangani Memorandums of Understanding (MoU) dalam membangun 

kerjasama.75 

Sebanyak 20 delegasi yang merupakan perwakilan dari Universitas 

Nasional Taiwan, Universitas Normal Nasional Taiwan dan tiga universitas 

teknologi nasional pada 4 November 2016 selama tiga hari mengadakan sebuah 

tur untuk merekrut pelajar SMA di Malaysia. Dipimpin oleh Yang Pan Chyr, 

presiden Universitas Nasional Taipei, mereka memperkenalkan kursus, 

fasilitas, dan staf universitas selama kunjungan ke Sekolah Menengah Atas 

Independen Chong Hwa dan Sekolah Menengah Atas Tsun Jin yang berada di 

Kuala Lumpur serta Sekolah Menengah Atas Hin Hua yang berada di Klang. 

Mereka juga mempromosikan program all-English yang ditawarkan untuk 80 

pelajar internasional dan 40 pelajar Taiwan yang akan diimplementasikan pada 

tahun depan. Sebelumnya tur ini sudah mengunjungi Indonesia pada 19-25 

Oktober 2016. Chen Liang Gee, wakil dari menteri Ministry of Education, dan 

perwakilan dari universitas negeri dan swasta Taiwan berpartisipasi dalam 

Taiwan-Indonesia Higher Education Summit di Bandung. Mereka bertukar 

pandangan mulai dari kewiraswastaan dan inovasi hingga pendidikan vokasi. 

Taiwan Higher fair juga diselenggarakan di Jakarta dan Medan.76 

75  Anonim, Taiwan-ASEAN investment forum wraps up in Taipei, diakses dalam 

http://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/content_tt.php?post=12528&unit=346 (26/1/2018, 09:54 WIB) 
76  Anonim, Taiwan universities train recruitment sights on Southeast Asia, diakses dalam 

http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249136&ctNode=2175 (28/1/2018, 14:54 WIB) 

http://nspp.mofa.gov.tw/nsppe/content_tt.php?post=12528&unit=346
http://taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=249136&ctNode=2175



