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v

Hong Kong yang terkenal dengan perdagangan terbebasnya 
di dunia memang sudah  dak asing lagi di telinga para pengusaha 
dunia. Hong Kong juga merupakan salah satu pusat  bisnis terbesar 
di dunia. Masyarakat Hong Kong yang  independen mengandalkan 
sistem ekonomi  Laissez-faire. Ar  nya, segala kegiatan ekonomi 
diserahkan ke pasar, adanya kebebasan dalam kegiatan ekonomi, 
dan campur tangan pemerintah sangat minim. Kesuksesan ekonomi 
yang telah diraih Hong Kong se  daknya turut mempengaruhi 
perekonomian  China melalui kegiatan  relokasi industri dan 
 investasi.

Buku Peran Hong Kong dalam Sejarah Poli  k dan Ekonomi 
Modernisasi  China ini memaparkan sejarah perekonomian Hong 
Kong dengan berbagai faktor pendukungnya. Selain itu, dipaparkan 
pula mengenai pengaruh Hong Kong terhadap ekonomi  China. 
Dalam menghadapi era MEA ini,  dak ada salahnya kita belajar 
banyak dari kesuksesan Hong Kong dalam hal  perdagangan bebas. 

PENGANTAR PENERBIT
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Dengan mempelajari buku ini, pembaca dapat memperoleh dua 
keuntungan sekaligus, yakni mengetahui peran Hong Kong terhadap 
perekonomian  China serta dapat mencontoh kesuksesannya.

Penerbit mengucapkan terima kasih kepada penulis yang 
telah mempercayakan penerbitan buku ini kepada kami. Kami 
menyadari bahwa dalam penerbitan buku ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, kri  k dan saran dari para pembaca 
kami harapkan demi perbaikan penerbitan buku selanjutnya. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan menginspirasi 
penulis lainnya untuk ikut berpa  sipasi dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan. Salam sukses dan luar biasa.

Penerbit
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Modernisasi  China mewarisi  Revolusi Budaya dan 
perpecahan masyarakat (1937-1941) menghasilkan pelarian 
modal ke Hong Kong, di mana modal tersebut justru memberi 
keuntungan bagi perekonomian Hong Kong dan merugikan bagi 
perekonomian  China. Walaupun bukan satu-satunya penyebab 
kemajuan Hong Kong, transfer dana ini jelas sangat membantu 
akselerasi pembangunan ekonomi Hong Kong. Namun, pada tahun 
1931-1950-an (sejak  China melaksanakan kebijakan modernisasi 
 reformasi dan kebijakan pintu terbuka) ada indikasi yang mengarah 
pada arus balik transfer dana yang telah terbang ke Hong Kong 
kembali ke  China dalam bentuk  relokasi industri dan  investasi dari 
perusahaan-perusahaan Hong Kong. Sejak itu, arus  investasi dan 
 relokasi ke  China semakin intensif. Meskipun pada awalnya tujuan 
utama dari  investasi dan  relokasi adalah untuk mengeksploitasi 
melimpahnya tenaga kerja murah di  China, hal tersebut ternyata 
justru membawa banyak keuntungan bagi  China. Selain memberi 

KATA PENGANTAR
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kesempatan kerja bagi warganya dan modal ( investasi asing), 
 China juga mendapatkan transfer teknologi di bidang elektronika 
(dan teks  l),  manajemen modern, pemasaran luar negeri, serta 
peningkatan pendapatan per kapita warganya. 

Se  daknya, itulah sedikit gambaran mengenai perkembangan 
ekonomi  China dan pengaruh Hong Kong di dalamnya. Melalui buku 
Peran Hong Kong dalam Sejarah Poli  k dan Ekonomi Modernisasi 
 China ini, pembaca dapat mempelajari lebih lanjut mengenai 
peran Hong Kong terhadap  China dilihat dari perspek  f poli  k dan 
ekonomi. Sebagai salah satu pusat fi nansial terbaik dunia, Hong 
Kong memang menarik sekali untuk dipelajari. Apalagi memasuki 
era Ekonomi Masyarakat Asean (MEA) saat ini, kita dapat belajar 
banyak dari Hong Kong yang telah lama menerapkan  perdagangan 
bebas hingga menjadi pusat  bisnis yang kian mendunia seper   
sekarang ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang 
telah membantu penerbitan buku ini. Penulis juga mengharapkan 
kri  k dan saran pembaca demi perbaikan penulisan buku 
selanjutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi. Selamat membaca.

     Penulis
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Reformasi  RRC (kemudian disebut  China) dimulai dari 
pedesaan, di mana para petani didorong untuk menerapkan sistem 
pertanggungjawaban kontrak dengan penggajian ( renumera  an) 
yang terhubungkan dengan rumah tangga ( household). Kemudian, 
 reformasi menyebar ke kota-kota. Zona-zona ekonomi khusus 
didirikan di sepanjang pantai yang terbuka untuk dunia luar dan 
diberi prioritas untuk pembangunan dan pembukaan Provinsi 
Hainan dan daerah Pundong di Shanghai. Keberhasilan-keberhasilan 
baru dari  reformasi saling terkait dan menyebar antarsatu bidang 
dengan bidang yang lain. Sebagai hasilnya, ke kuatan ekonomi 
bangsa dan standar kehidupan masyarakat sekarang sedang naik.1

Dalam tahun 1992, pendapatan negara adalah 348,337 
miliar yuan yang mengalami kenaikan sebesar 740.799 miliar yuan 
pada tahun 1996, dua kalinya pendapatan 1992. Dalam paruh 
pertama 1397, simpanan  devisa berkembang menjadi USS120 
1 Pictorial  China, “Striding Forward Towards the New Ceattury”. (New Star Fubhsher, 

1998), hal.3.

BAB I
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miliar. Perumahan perkotaan dan pedesaan telah meningkat 
secara berar  , telepon, komputer, dan otomobil telah menjadi 
barang-barang yang sudah biasa yang jarang ditemukan pada era 
 Revolusi Budaya.2

Ke  ka  reformasi dan kebijakan pintu terbuka yang sering 
disebut pula dengan modernisasi  China dimulai 19 tahun yang 
lalu,  China masih dihadapkan dengan masalah produksi makanan 
yang masih belum memadai untuk penduduknya yang sangat 
padat. Bagi orang  China, perubahan-perubahan telah dibuat oleh 
para pemimpin mereka.  Mao Zedong membantu masyarakat 
 China mampu berdikari, sementara  Deng Xiaoping menjadikan 
 China lebih bagus lagi (be  er). Laporan terakhir dari Bank Dunia 
menyatakan bahwa apa yang dicapai dalam satu generasi  China 
menyamai apa yang telah dicapai negara-negara lain dalam satu 
abad.3

Dalam pada itu, untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan 
tersebut  daklah semudah membalik tangan. Berbagai 
permasalahan dan tantangan telah menghadangnya. Sebab, 
modernisasi  China mewarisi  Revolusi Budaya dan perpecahan 
rnasyarakat (1937-1941)4 yang menghasilkan pelarian modal ke 
Hong Kong, di mana modal tersebut justru memberi keuntungan 
bagi perekonomian Hong Kong dan merugikan bagi perekonomian 
 China.

Menjelang 1950, pelarian uang dari daratan semakin 
besar dengan adanya dampak  embargo AS dan PBB pada masa 
perang Korea dan sen  men  an  imperialis di  China Daratan akibat 
berkuasanya rezim  komunis Mao. Diperkirakan capital out -fl ow 
yang masuk ke Hongkong menurut Wong (1958) sebesar HK$1 

Rajawali, 1986), hal.282, dikatakan bahwa revolusi kebudayaan  China terjadi 
selama era Kuomintang dan  Mao Zedong.

2   Ibid, hal.4-5.
3   Ibid., hal.7.
4  Eisenstadt, S.N., Revolusi dan Transformasi Masyarakat (Terj.), (Jakarta: CV 
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miliar antara tahun 1949-1951. Sementara Sczezpanik (1958: 
1553) menyatakan HK$1.7 miliar antara 1947-1951. Shou-eng Iiao 
memperkirakan bahwa total transfer dana-dana  China perantauan 
selama 1965, dari berbagai sumber, termasuk dari Indonesia dan 
Philipina akibat sen  men  komunis, sebesar HK$6-7 miliar. Menurut 
Universitas  China di Hong Kong, Departemen Agrikultur AS, dan 
pemerintah Hong Kong, transfer dana ke Hong Kong hampir 
mendeka   40% dari pembentukan kapital domes  k kotor Hong 
Kong selama periode 1949-65.5

Transfer dana ini jelas sangat membantu akselerasi 
pembangunan ekonomi Hong Kong walaupun bukan satu-satunya 
penyebab kemajuan Hong Kong. Dalam waktu yang rela  f  dak 
lama, menurut Bank Dunia, Hong Kong mampu menjadi negara 
yang dikategorikan Newly Indistrialized Country dengan  Gross 
Domes  c Product (000GDP) per kapitanya sebesar US$11.390 
pada tahun 1990 ((bandingkan dengan GDP per kapita  China yang 
hanya US$370 pada tahun yang sama).

Ada indikasi yang mengarah pada arus balik dari transfer 
dana yang telah terbang ke Hong Kong pada tahun 1931-1950-
an kembali menuju ke  China dalam bentuk  relokasi industri dan 
 investasi dari perusahaan-perusahaan Hong Kong6 sejak  China 
melaksanakan kebijakan modernisasi  reformasi dan kebijakan 
pintu terbuka). Sejak itu, arus  investasi dan  relokasi ke  China 
semakin intensif. Arus balik ini didasarkan pada per  mbangan-
per  mbangan ekonomi, seper   rendahnya ongkos buruh di  China, 
luasnya konsumen (penduduk)  China, dan banyaknya sumber alam 
(bahan baku), serta per  mbangan-per  mbangan poli  s –seper   
adanya pembukaan dan normalisasi  China dengan Barat.

multinasional yang ada di Hong Kong.

5   Deyo,  Frederic  C.,  The  Polittical  Economy  of  the  New  Asian  Industrilization, 
(Ithaca and London: Cornell University Press, 1987), hal.93.

6    Dan beberapa perusahaan  



Sejak saat itu, peran Hong Kong semakin transparan. Apalagi 
pada waktu mendeka   perundingan Sino-Bri  sh Joint Declara  on 
1984 yang membicarakan nasib Hong Kong pada tahun penyerahan 
ke  China 1997. Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an peran 
Hong Kong telah menjadi dua arah, di satu sisi Hong Kong telah 
mempunyai hubungan poli  k dengan  China karena Hong Kong 
akan kembali ke kekuasaaan  China dan di sisi lain peran ekonomi 
Hong Kong pada  China secara  de facto telah terbuk   sejak lama. 

Melihat latar belakang di atas, lantas bagaimanakah peran 
Hong Kong dalam modernisasi ekonomi  China sejak 1978? 
Macionis mengar  kan peranan sebagai sekumpulan perilaku 
yang diharapkan dari  en  tas (seseorang) yang memegang  status 
khusus.7 Sedang menurut Sehaefer and Lamm, peranan adalah 
sekumpulan harapan yang dijabat oleh  en  tas (seseorang) yang 
mempunyai posisi atau  status khusus.8 Dengan demikian, jika 
 en  tas yang dimaksud adalah Hong Kong, maka peranan Hong 
Kong terhadap  China adalah sekumpulan perilaku yang diharapkan 
dari Hong Kong yang, memegang atau menjabat  status khusus. 
Status khusus yang dijabat Hong Kong ada dua; pertama  status 
khusus Hong Kong sebagai teritori kolonial Inggris (1842-1 Juli 
1997) dan kedua  status khusus sebagai Daerah Administra  f (HK-
SAR) dari  China sejak 1 Juli 1997.

Status itu sendiri mempunyai  ga penger  an; status alamiah 
( ascribed status), status yang diusahakan ( achieved status), dan 
status dominan ( master status).9 Status alamiah Hong Kong adalah 
status yang dianiliki Hong Kong karena mempunyai posisi geografi s 

sedang  achieved status adalah status yang diperoleh akibat usaha-usaha yang 
dilakukan. Bila kedua status ini dimiliki oleh seseorang (masyarakat) maka ia 
(mereka) akan mendapatkan master-status (status dominan). Master status 
Hong Kong adalah sekumpulan status yang mendominasi di antara kelompok 
masyarakat yang lain dan oleh karenanya menentukan posisi Hong Kong secara 
umum di dalam masyarakat Internasional.

hal.125.
9   Ascribed status adalah status yang diterima akibat bakat (talenta) alamiah, 

7    Macionis, John J., Sociology, 6 Edition, (Prentice-Hall, 1996), hal.152.
8    Schaefer, Ricahrd T. and Robert P. Lamm, Sociology, (McGraw Hill Inc. 1995), 
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dan sejarah yang menguntungkan (strategis). Sebagai kepulauan 
yang mempunyai posisi strategis, Hong Kong merupakan entre 
port bagi Inggris untuk melaksanakan perdagangan antara Inggris 
(Barat) dengan  China (Asia). Selain itu, Hong Kong diuntungkan 
secara historis, karena Hong Kong merupakan daerah  koloni Inggris 
yang notabene  liberal, Hong Kong sering menjadi tempat pelarian 
modal dan ahli-ahli  China yang  dak senang dengan pemerintah 
 komunis.

Achieved status Hong Kong adalah status yang dimiliki 
masyarakat Hong Kong dikarenakan usaha-usaha mereka 
sendiri. Implikasi dari kecilnya luas wilayah, sedikitnya kosumen, 
dan papa sumber alam, Hong Kong berusaha untuk menutupi 
kelemahan-kelemahan tersebut dengan usaha-usaha sendiri yang 
dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan ekonomi 
yang berorientasi  ekspor, berasas laissez-faire, dan bertumpu 
pada SDM. Dari kedua status ini, Hong Kong menjadi negara 
 koloni yang mencapai taraf perekonomiannya yang maju dan 
mampu mendominasi peran-peran di regional dan internasional 
(domininant status), Buk   dari dominasi Hong Kong adalah 
bahwa Hong Kong menjadi pusat perdagangan, perkapalan, dan 
penerbangan (transportasi),  jasa- jasa perkapalan seper   pusat 
perbankan, asuransi, dan akun  ng, pusat fi nansial, pusat  bisnis, 
pusat jaringan komunikasi, dan pusat  investasi (data-data akan 
dikemukakan dalam bab berikutnya).

Dari status-status yang dimiliki Hong Kong, tentunya  China 
mengharapkan peran Hong Kong dalam menyukseskan modernisasi 
yang dicanangkan sejak tahun 1974. Modernisasi ekonomi 
menurut Calvin Clark adalah proses pertumbuhan ekonomi dalam 
kerangka perubahan proporsional yang lebar menuju produksi 
sekunder serta peningkatan yang baik dalam produksi tersier. 
Moore memodelkan dua proses modernisasi yang berbeda, yaitu 
par  sipasi pasar dan  relokasi  sektoral. Par  sipasi pasar merupakan 



6

gerakan dari pertanian tradisional dan subsistensi menuju 
mekanisme dan komersialisasi berbagai segmen perekonomian, 
serta peranan efek  f dalam dunia pasar rasional. Relokasi  sektoral 
mengacu pada perubahan dari kegiatan-kegiatan pertanian 
menjadi nonpertanian. Pada dasamya modernisasi ekonomi 
mengurangi proporsi tenaga kerja dalam pertanian dan membuka 
berbagai kesempatan, khususnya di bidang  manufaktur.10

Dengan demikian, secara umum peranan Hong Kong 
dalam modernisasi ekonomi  China dapat diar  kan sekumpulan 
perilaku yang diharapkan  China dari Hong Kong yang mempunyai 
atau menjabat  status khusus, teritori dan HK-SAR dalam proses 
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penyediaan par  sipasi pasar 
rasional, dan  relokasi  sektoral yang mengurangi jumlah tenaga 
kerja pertanian menjadi tenaga kerja perindustrian ( manufaktur). 
Secara khusus, peranan Hong Kong yang diharapkan  China sejak 
adanya modernisasi 1978 adalah Hong Kong harus mampu 
membantu pembangunan ekonomi  China tanpa harus merubah 
atau mengganggu kemakmuran dan stabilitas yang telah dimiliki 
Hong Kong, membantu normalisasi  China dengan Barat, dan untuk 
menarik minat reunifi kasi Taiwan dan wilayah-wilayah lain.11

Relevansi status Hong Kong dengan modernisasi  China 
terletak pada peranan Hong Kong yang sejalan (linier) dengan 
kebijakan pintu terbuka dan  reformasi yang dicanangkan 
pemerintah  China pada tahun 1978 (awal 1980-an). Dalam bidang 
ekonomi, peran Hong Kong terhadap  China telah tampak sejak 
masa kolonial. Haggard menjelaskan bahwa peran Hong Kong 
dalam perdagangan entre port telah menangani sekitar 40% dari 
total perdagangan internasional  China sebelum terjadi Perang 
Candu dan ini masih mengalami kenaikan pada tahun-tahun 

10 Bey, Arifi n, Peranan Jepang dalam Pasca Abad Amerika: Serangkai Bunga 
Rampai, (Jakarta: CV Antar Karya, 1990), hal.6.

11  Jones, Walter S., Logika Hubungan Internasional (Terj.), (Jakarta: PT Gramedia, 
1990), hal.223.
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berikutnya.12 Michael Hobday menggambarkan peran Hong Kong 
di dalam modernisasi  China tampak pada  relokasi  pabrik- pabrik 
elektronika dari Hong Kong ke  China Daratan pada akhir 1980-
an dan awal 1990-an. Relokasi ini menyediakan dan membuka 
kesempatan kerja bagi tenaga kerja di  China. Menjelang 1992, 
sekitar 3 juta orang  China di Provinsi Guangdong bekerja di  pabrik-
 pabrik yang dijalankan orang-orang Hong Kong (Electronics, 1992: 
20).13

 Perusahaan-perusahaan Hong Kong mulai menginvestasikan 
secara besar-besaran pada waktu pembukaan  China pada awal 
1980-an, di bawah kebijakan modernisasi baru. Pada awalnya tujuan 
utama dari  investasi dan  relokasi adalah untuk mengeksploitasi 
melimpahnya tenaga kerja yang murah di  China. Tetapi, kemudian 
perusahaan-perusahaan Hong Kong mendapatkan keuntungan dari 
teknisi-teknisi dan insinyur-insinyur yang murah pula. Beberapa 
keuntungan yang didapat  China dari  relokasi perusahaan-
perusahaan ini selain mendapatkan kesempatan kerja bagi 
warganya dan modal ( investasi asing), juga mendapatkan transfer 
teknologi di bidang elektronika (dan teks  l),  manajemen modern, 
pemasaran luar negeri, dan akhirnya peningkatan pendapatan per 
kapita warganya.14

Keuntungan lain yang didapat dari peran Hong Kong adalah 
Hong Kong menjadi perantara  bisnis dan diplomasi dengan pihak 
dagang negara ke  ga15, peran konsulta  f16, pembuka perdangan re-
export, dan outward-product  processing yang dikembangkan Hong 
Kong di  China Daratan. Tetapi, peran ekonomi yang dimainkan 
Hong Kong dipandang  dak sebanding dengan harapan Hong Kong 

12 Haggard, Stephan, Pathways from Periphery: the Politics of Growth in the Newly 
Industrialized Countries, (Ithaca and London, Cornell University Press, 1990), 
hal.112.

13  Hobday, Michael, Innovation in East Asia: the Challenge to Japang, (UK: Edward
 Elgar, 1995), hal.170.

14  Hobday, Ibid.
15  Global, Perjalanan Seribu Li, (Jakarta: PT Gramedia, 1987), hal.25.
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dalam demokrasi yang di  nggalkan oleh kolonial Inggris melalui 
Gubernur Christ Pa  ern ke  ka Inggris akan meninggalkan Hong 
Kong pada tahun 1980-an dan 1990-an.

Demokra  sasi yang diharapkan masyarakat Hong Kong 
diberikan secara sedikit demi sedikit karena  China khawa  r 
stabilitas Hong Kong akan terganggu. Selain itu, model  China untuk 
menangani reunifi kasi Hong Kong memakai model incremental 
seper   yang dilakukan pada pelaksanaan modernisasi ekonomi 
 China. Model incremental adalah model yang menerapkan 
percobaaan-percobaan terlebih dahulu di dalam sekup kecil (daerah) 
sebelum dilaksanakan secara nasional. Misalnya, modernisasi desa 
(pertanian) yang memakai sistem Pertanggungjawaban Kontrak, 
digunakan sebagai uji coba untuk melaksanakan modernisasi 
perkotaan dan perusahaan milik negara di beberapa provinsi yang 
ditergetkan menjadi Zona Ekonomi Khusus (Wuhan, Guangzou, 
dan Shanghai). Setelah berhasil baru modernisasi dilaksanakan.

Demikian pula kasus Hong Kong,  China memakai model 
incremental yang digunakan untuk menarik Taiwan dan wilayah-
wilayah lain yang terpisah akibat  kolonialisasi ( abad penghinaan). 
Uji coba peran ekonomi Hong Kong telah lama dilaksanakan 
sejak Hong Kong masih di bawah Inggris. Tetapi, demokra  sasi 
belum pernah berhasil diujicobakan di provinsi-provinsi yang 
ada di Daratan maupun di Hong Kong sendiri. Bahkan, gerakan 
prodemokrasi di  China sendiri belum dibolehkan, kecuali 
pemilihan wakil-wakil rakyat di  ngkat desa. Hal itu terbuk   ke  ka 
terjadi pembantaian para demonstran prodemokrasi di Lapangan 
Tiananmen pada tanggal 4 Juni 1989. Sejak itu, permintaan 
demokrasi di Hong Kong semakin gencar. Tetapi, pemerintah 
Beijing tetap bersikeras untuk melaksanakan demokrasi bertahap. 
Untuk mempertegas ini, demokrasi Hong Kong dilaksanakan secara 
incremental setahap demi setahap sampai tahun 2011 baru boleh 
secara penuh melaksanakan demokrasi langsung.
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Hong Kong  dak mempunyai sumber daya alam, lahan 
pertanian yang sempit, dan konsumen yang kecil. Tetapi, status 
Hong Kong mempunyai peran yang pen  ng bagi kekuatan asing, 
baik Inggris tatkala menguasainya sebagai  koloni maupun bagi 
 China tatkala Hong Kong menjadi Hong Kong Special Administra  on 
Region (HKSAR). Hal ini disebabkan posisi Hong Kong yang rela  f 
strategis di antara negara-negara besar, seper    

koloni yang mampu bangkit menjadi 

yang terkadang tidak mempunyai kaitan langsung dengan Hong Kong sendiri, 
Misalnya,  embargo PBB dan Amerika Serikat terhadap  China pada tahun 1950-
an dan perjanjian Sino-Britihs Joint Declaration 1984 yang membicarakan nasib 
Hong Kong pasca 1997 berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi Hong Kong.

BAB II
STATUS HONG KONG DAN KEKUATAN 

ASING

Kong 
1 External Shock, menurut Haggard adalah kekuatan politik (pengaruh)   dari   
      kejadian-kejadian yang dialami oleh negara-negara di sekitar Hong 

China dan negara-
negara maju, seper   Jepang, Taiwan, Korsel, dan ASEAN. Atau 
dengan perkataan lain, Hong Kong merupakan gerbang pintu 
keluar masuk antara Asia dan Barat. Untuk itu, andil kekuatan asing 
(external shock)1 secara historis sangat mewarnai corak kebijakan 
ekonomi Hong Kong. Status alamiah dan historis ini menempa Hong
 Kong menjadi sebuah wilayah  
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kekuatan mandiri sebagai kekuatan yang dominan. Memang, satu-
satunya harapan yang dimiliki Hong Kong agar  dak selalu didikte 
oleh kekuatan asing (external shock) adalah melalui kemandirian 
ini.

A. Status Alamiah (Ascribed Status) Hong Kong
Status alamiah Hong Kong diuntungkan oleh letak geografi s 

yang strategis dan historis. Hong Kong yang luasnya. 1.031 km2 
terdiri dari  ga bagian wilayah, yaitu Pulau Hong Kong, Kowloon, 
dan New Territories. Hong Kong seper   yang kita lihat sekarang, 
memiliki sejarah kolonial yang cukup panjang. Pada tanggal 26 
Januari 1841 Pulau Hong Kong secara resmi dikuasai Angkatan 
Laut Inggris dari Dinas   Qing (1644-1911) akibat kekalahan dalam 
Perang Candu. Ada sekitar 15.000 orang menetap di sana menjelang 
Oktober 1841. Kota pelabuhan ini, semakin berkembang setelah 
perjanjian Nanking ( 

Wilayah Kowloon diserahkan  China (Dinas   Qing) kepada 
Inggris berdasar perjanjian Peking tanggal 24 Oktober 1860, sebagai 
akibat kekalahan  China dalam perang Arrow. Dalam penguasaan 
Inggris, Hong Kong berkembang menjadi pusat perdagangan 
sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan wilayah  China bagian 
selatan. Lama-kelamaan Inggris merasa perlu mengembangakan 
wilayahnya guna mengiku   pesatnya laju perdagangan sekaligus 
bisa menyaingi Shanghai yang juga berkembang pesat sebagai 
pusat perdagangan di Utara. Kemunduran dinas   Qing pada 
dekade akhir abad 19  dak dapat dielakkan lagi. Dan majunya 
Hong Kong adalah simbol dari kegagalan kerajaan  China untuk 
mempertahankan kekuatan dan kekuasaannya terhadap pengaruh 
asing.

koloni kerajaan, 
walaupun hukum dan mata uang Inggris  dak secara langsung 
diterapkan di sana.

Treaty of Nanking) yang dira  fi kasi pada 26 
Juni 1842.2 Sejak saat itu, Hong Kong menjadi  

2 Haggard, Op.Cit., hal 116 atau Hobday, Op.Cit., hal. 162.
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Perang antara Perancis dan  China atas Vietnam yang 
berakhir tahun 1884  dak hanya menimbulkan kekhawa  ran 
atas keamanan bagi  China, tetapi juga menumbuhkembangkan 
kesadaran Inggris untuk memperkuat Hong Kong. Apalagi 
beberapa tahun kemudian ada  intervensi Rusia terhadap Korea 
yang menimbulkan kekhawa  ran di pihak  China maupun Inggris. 
Menurunnya kekaisaran Qing dan meningkatnya kekaisaran Jepang 
menyebabkan Rusia, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat 
memperebutkan kekuasaan atas  China sebelum didahului pihak 
lain. Apalagi Amerika telah mencoba melebarkan sayap kolonialnya 
ke Philipina.

Bagi  China, ancaman yang lebih berat berasal dari Timur 
Laut, bukan dari Tenggara. Tetapi menurut Inggris, meningkatnya 
kepen  ngan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia inilah yang 
mengkhawa  rkan Inggris, sehingga Inggris merasa Hong Kong 
cocok untuk dijadikan basis kekuasaannya di Asia. Pada tanggal 
9 Juni 1898 ditandatanganilah perjanjian Peking II, yang berisi 
penyerahan atas sewa 99 tahun terhadap daerah New Territories 
(beserta Pulau Lantau dan 235 pulau-pulau kecil lain) yang 
merupakan 90% dari keseluruhan luas wilayah Hong Kong. Wilayah 
ini akan dikembalikan pada tanggal 1 Juni 1997.

Sejak saat itu Hong Kong terus berkembang, terutama 
menjadi pelabuhan entre port bagi Inggris untuk berdagang 
dengan  China dan wilayah Asia lainnya. Pembangunan Hong Kong 
dimulai ke  ka terjadi peningkatan jumlah penduduk di tahun 
1850-an. Perkembangan penduduk dari 33.000 pada tahun 1851 
menjadi 880.000 delapan puluh tahun kemudian. Wilayah Hong 
Kong kemudian menjadi tempat imigrasi penduduk dari  China 
Daratan. Menurut data tahun 1931, ada 20.000 orang  China yang 
pindah ke Hong Kong. Faktor-faktor pendukungnya antara lain: 
dibukanya  China untuk dunia barat, dibukanya Jepang (1854) dan 
Korea (1876), dibukanya rute perdagangan Samudra Pasifi k dengan 
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Eropa via Terusan Suez (1869), dan pembangunan pesat di Inggris 
melalui kebijakan pasar bebas dan laissez-faire, serta posisi Inggris 

Peran poli  s yang telah disumbangkan Hong Kong 
sebenarnya telah terbuk   ke  ka terjadi Revolusi Kebudayaan yang 
dipimpin oleh Dr.  Sun Yat Sen untuk menumbangkan Dinas   Qing 
pada tahun 1911. Walaupun Hong Kong bukan merupakan pusat 
dari pergerakan melawan Dinast Qing, tetapi  koloni itu merupakan 
tempat di mana ide-ide revolusi tumbuh serta mendorong gerakan 
tersebut, yang kemudian menjadi satu simbol kehancuran Dinas   
Qing. Pada masa akhir abad 19, Hong Kong telah menunjukkan 
perannya sebagai pemerlancar perkapalan  China yang bersamaan 
dengan bermunculannya industri-industri, tetapi perdagangan 
entre port tetap menjadi sumber utama pendapatan Hong Kang.

Sejak Hong Kong diserahkan ke Inggris pada tahun 1842, 
peran perdagangan berkembang pesat sekali. Pertama dalam 
perdagangan opium dan obat-obatan keras dengan  China, 
kemudian sebagai entre port bagi  ekspor- ekspor Inggris, bagi 
perdagangan pantai  China, dan bagi emigrasi  China perantauan 
yang lebih besar. Rumah dagang seper   Jardine Mathesan, 
misalnya, telah mendirikan kantor pusatnya di Hong Kong, dan 
 jasa- jasa perbankan, asuransi, dan akuntansi berkembang seiring 
dengan perkembangan pelabuhan entre port-nya. Menjelang 1900 
banyak industri-industri  lokal yang berkembang, khususnya yang 
berhubungan dengan perkapalan. Perang Dunia I mendorong 
perkembangan  manufaktur  lokal dan tahun 1934 sejumlah 
kapital diinvestasikan di perusahaan-perusahaan  China (Hong 
Kong) hampir menyamai perusahaan-perusahaan yang disun  k 
modal dan dikelola orang-orang Eropa. Sistem  preferensi imperial 
Inggris mendorong insen  f-insen  f bagi  manufaktur- manufaktur 
Hong Kong yang memasuki pasar dunia. Meskipun demikian, in   

waktu itu sebagai penguasa dunia.3

3   Borthwick, Mark, Pacifi c Century: the Emerge of Modern Pacifi c Asia, (Allen 
& Unwin: Wstview Press), hal.101.
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ekonomi Hong Kong tetap pada perdagangan entre port. Pada 
tahun 1880 Hong Kong telah menangani 21% perdagangan  ekspor-
 ekspor  China dan 37%  impor-impornya, Pada tahun 1900 Hong 
Kong telah menangani 40% perdagangan  ekspor- ekspor  China dan 
42%  impor-impornya.4

Sayangnya, status alamiah ekonomi entre port Hong 
Kong sangat rentan terhadap kejadian-kejadian poli  k eksternal 
(Daratan). Selain itu, Hong Kong sangat tergantung dengan  China, 
terutama dalam hal perdagangan. Mata uang perak dollar Hong 
Kong dipakai di  China dan pada tahun 1935 ke  ka ada penyesuaian 
dollar di  China, Hong Kong pun menyusul dan menyesuaikannya. 
Selain mata uang resmi Hong Kong, masih banyak mata uang asing 
yang beredar di  China. Menurut Haggard, ada beberapa kejadian 
eksternal yang mempengaruhi ekonomii entre port Hong Kong.

Pertama, periode antara perang dunia. Masa itu merupakan 
periode di mana Hong Kong yang mengandalkan ekonominya pada 
perdagangan pelabuhan (entre port) mendapatkan ancaman-
ancaman eksternal yang serius. Ada bebarapa kekhawa  ran 
yang berkembang dalam hubungannya dengan  China. Sen  men 
an  imperialisme dan penolakan-penolakan terhadap perjanjian 
yang  dak seimbang ( unequel-tra  es) menjadi isu sentral dalam 
poli  k  China dengan segala konsekuensinya terhadap perdagangan 
Hong Kong. Pada tahun 1925 boikot-boikot an  asing menyebar di 
kota-kota tepi pantai  China.  China  dak memperoleh pengakuan 
ekstrateritorialnya sampai tahun 1943, tetapi  China memperoleh 
otonomi tarif menjelang tahun 1928. Ar  nya, tarif-tarif dinaikkan 
pada tahun 1931, terutama didasarkan pada bukan hanya untuk 
alasan-alasan pendapatan, tetapi juga untuk memajukan industri-
industrinya. Ini mempengaruhi perdagangan ekonomi entereport 
Hong Kong.

Kedua, pendudukan Jepang menghen  kan ak  vitas-ak  vitas 
 bisnis dan mengurangi jumlah penduduk kota dari sekitar 1,5 
4 Haggard, Op.,Cit.
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juta jiwa menjadi hanya sekitar 500.000. Ke  ka Jepang mencari 
jajahan baru seper   yang dilakukan Barat, Chinalah yang menjadi 
target utama, Pada akhir abad 19, Jepang menduduki  China 
selama Perang Dunia I. Pada tahun 1931 Manchuria dikuasainya 
dan pada tahun 1937 Jepang menyerang pemerintahan  China 
di Guomindang. Canton akhirnya jatuh ke Jepang pada tahun 
1938 yang menyebabkan imigrasi besar-besaran ke Hong Kong. 
Sekitar 100.000 pengungsi memasuki Hong Kong pada tahun 
1937 dan 150.000 pada tahun 1939. Sehingga, pada akhir tahun 
1939 jumlah penduduk Hong Kong telah mencapai 1,6 juta orang 
yang membawa dampak sosial di mana hampir setengah juta 
penduduk  dak punya tempat  nggal ( homeless). Akhirnya, Hong 
Kong membentuk departemen imigrasi pada tahun 1940 untuk 
mengan  sipasi banjir pengungsi dari Daratan.

Pada waktu itu nasib Hong Kong benar-benar tergantung 
pada Barat (Eropa). Hong Kong dianggap lebih sebagai bagian 
dunia Barat daripada bagian  China. Ke  ka Jepang menyerang 
Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941, Hong Kong juga menjadi 
da  ar target Jepang. Pada tanggal 25 Desember 1941, Hong Kong 
akhirnya dikuasai Jepang selama 3 sampai 8 bulan dan Eropa 
 dak lagi membela Hong Kong. Oleh karena itu, pada waktu 

itu  bisnis dan perdagangan entre port Hong Kong benar-benar 
berhen  . Selain itu, penduduk Hong Kong mengalami penurunan 
dras  s seper   yang diutarakan di atas, tetapi penduduk kembali 
meningkat tatkala Sekutu telah dapat mengalahkan Jepang pada 
tanggal 14 Agustus 1945 dan Inggris kembali lagi ke Hong Kong 
untuk membangun prasarana fi sik akibat perang.

Ke  ga, adanya Revolusi  China5 yang dilancarkan oleh 
 Mao Zedong. Pada tanggal 1 Oktober 1949,  Mao Zedong 
memproklamasikan “The People Republic of  China” (Republik 
5 Oleh sebagaimana ilmuwan Revolosi  China 1949 ( Mao Zedong) disebutkan 

dengan  Revolusi Budaya II dari  Revolusi Budaya I yang dilancarkan oleh Dr. 
 Sun Yat Sen.



15

Rakyat  China). Kekacauan (perang sipil) antara kekuatan 
nasionalis ( Sun Yat Sen) dengan kekuatan  komunis ( Mao Zedong) 
mendorong emigrasi ke Hong Kong secara besar-besaran. Kondisi 
ini mempengaruhi Hong Kong. Ketakutan tampak merebak di 
Hong Kong apakah mereka akan terkena Revolusi Komunis itu atau 
 dak. Nasib Hong Kong sangat tergantung dari apakah  China akan 

merebut Hong Kong, apalagi ada buk   bahwa Inggris  dak terlalu 
peduli dengan Hong Kong (pada saat pendudukan Jepang, Inggris 
balikan tampak  dak membela Hong Kong. Tapi, ada harapan 
bahwa Amerika akan membela Hong Kong sehingga  dak mungkin 
 China mampu merebut Hong Kong dengan kekuatan militer. Selain 
itu, citra  China akan buruk bila melakukan hal itu.6

Terjadinya Revolusi  China 1949 menghasilkan gelombang 
pengungsi yang pesat dari  China yang mengubah sifat kelas 
pengusaha dan membawa konsekuensi pada gerakan buruh Hong 
Kong. Kedatangan para pengungsi dari Shanghai dan Guangdong 
merupakan berkah pada pembukaan industri-industri teks  l karena 
mereka rata-rata merupakan pengusaha teks  l di daerah asalnya. 
Padahal waktu itu pengusaha Hong Kong masih berukuran skala 
kecil dan menengah yang  dak kuat dalam permodalan. Menurut 
Haggard, Revolusi  China mempunyai pengaruh yang besar,  dak 
hanya pada capital, tetapi juga pada buruh. Beberapa faktor 
menyumbang terhadap lemahnya gerakan buruh di Hong Kong 
sebelumnya, baik dari ukuran  manufaktur-manufakturnya yang 
rela  f kecil maupun dari pengaruh poli  k  bisnis pada kebijakan 
pemerintah. 

Menjelang tahun 1920-an, gerakan serikat perdagangan 
Hong Kong telah mengalami struktur yang  dualis  s; di satu sisi 
industri-industri kecil dan di sisi lain ada kelompok-kelompok 
industri besar yang terorganisasi dan termo  vasi oleh cita-cita 
 nasionalisme dan an  imperialisme. Kelompok industri besar 
6 Segal, Gerald, The Fate of Hong Kong, (London: Simon and Schuster, 1993), 

hal.21.
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dipengaruhi oleh gerakan Chiang Kaishek melawan komunisme 
pada tahun 1927 di Canton dan Shanghai yang mendorong 
kontrol pemerintah terhadap buruh semakin kuat. Gerakan ini 
mempengaruhi gerakan buruh Hong Kong menjadi dua tatkala 
industri-industri teks  l banyak didirikan oleh para pengungsi dari 
Sanghai dan Guangdong pada tahun 1950-an. Gerakan buruh 
“sayap kiri” yang se  a kepada partai  komunis berafi liasi ke dalam 
Federasi Serikat Dagang dan gerakan buruh “sayap kanan” yang 
se  a kepada  Kou Min Tang (KMT) berafi liasi ke dalam Dewan 
Serikat Dagang, walaupun kelompok netral telah sedang tumbuh.

Keempat, pada bulan Desember 1950 Hong Kong menghadapi 
krisis ekonomi yang sangat serius pada periode pascaperang ke  ka 
Amerika menerapkan  embargo pada  China akibat kemenangan 
Mao, di mana perasaan-perasaan sen  men an  barat berkembang 
di seantero  China, terutama di sepanjang pantai Timur hingga 
Tenggara. Hong Kong tampak sebagai korban akibat  embargo 
tersebut karena ikatan yang erat dengan perdagangan antara 
Amerika dengan  China. Dalam bulan Mei 1951, PBB melanjutkan 
 embargo yang telah dilakukan AS sebelumnya, ke  ka terjadi 
Perang Korea (Januari 1951), Hong Kong benar-benar merasakan 
akumulasi dampak nega  f pada perdagangan entre port-nya. 
Amerika Serikat menyarankan warganya untuk meninggalkan Hong 
Kong dan terjadi ketakutan-ketakutan tersendiri bagi perusahaan-
perusahaan asing yang beroperasi di Hong Kong.7

Dampak dari berbagai tekanan eksternal bagi Hong Kong 
sangat terasa dalam kinerja perdagangan entre port-nya. Jika pada 
tahun 1936-1940,  China menguasai 30% perdagangan Hong Kong, 
menjelang tahun 1948  nggal 20% saja. Deyo memprediksi dampak 
 embargo PBB terhadap entre port Hong Kong adalah bahwa pada 
tahun 1947, 90%  ekspor- ekspor Hong Kong berasal dari barang-
barang re- ekspor (yang dihasilkan dari Daratan). Menjelang tahun 

7 Gerald Segal, Ibid, hal.24.
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1952,  ekspor- ekspor  manufaktur  lokal hanya mencapai 25%, 
mengalami kenaikan menjadi 38% sebelum mencapai 70% dan 
mengambil alih perdagangan re- ekspor untuk pertama kali pada 
tahun 1959.8

Menurut Haggard, pada tahun 1951  ekspor- ekspor Hong 
Kong berjumlah HK4.4 miliar, 36.2% merupakan sumbangan 
perdagangan  ekspor- ekspor  China. Pada tahun 1955,  ekspor- ekspor 
Hong Kong jatuh hanya menjadi HK$2.5 miliar, dengan hanya 7.2% 
merupakan sumbangan  ekspor- ekspor  China. Kecenderungan 
ini diakibatkan adanya keingingan  China untuk melakukan 
reorientasi perdagangannya dengan Uni Soviet sejak ada sen  men 
an  kapitalisme Barat di  China dan akibat adanya  embargo AS dan 
PBB pada waktu Perang Korea.9

Dengaan adanya berbagai  external-shock10 (kejadian-
kejadian eksternal yang mempengaruhi ekonomi Hong Kong), 
ekonomi Hong Kong mengalami berbagai tekanan. Tetapi, 
pemerintah administrasi kolonial dan masyarakat Hong Kong selalu 
berusaha untuk mengatasi situasi yang mengombang-ambingkan 
perekonomian mereka. Memang di satu sisi dengan adanya 
kejadian-kejadian poli  c eksternal (daratan) memberikan beberapa 
berkah bagi ekonomi Hong Kong, seper    capital infl ow dan imigrasi 
yang mempunyai jiwa wiraswasta  nggi, tetapi ekonomi entre port 
sering mendapatkan tekanan yang akhimya membawa kerugian. 
Bahkan, keberhasilan atau kemajuan ekonomi Hong Kong bukan 
disebabkan oleh tuntutan internal, tetapi justru oleh tuntutan atau 
tekanan-tekanan eksternal. Kondisi inilah yang menjadikan Hong 
Kong mempunyai keunikan dalam menyandang status alamiahnya, 
baik dilihat dari geografi s maupun sejarahnya.

8 Frederic C. Deyo, Op.Cit., hal.107.
9 Haggard, Op.Cot., hal.120-121.
10 Meminjam istilahnya Haggard dalam Ibid.
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B. Achieved Status Hong Kong
Karena ekonomi Hong Kong rentan dari kejadian-kejadian 

eksternal ( external-shock) dan didasarkan pada kenyataan bahwa 
Hong Kong hanya merupakan kepulauan kecil dengan penduduk 
(konsumen dalam negeri) yang hanya sekitar 6 juta, serta  dak 
mempunyai kekayaan alam sebagai sumber bahan mentah, maka 
pemerintah administra  f kolonial mencari solusi terbaik untuk 
mengatasi kondisi-kondisi demikian. Usaha yang berhasil telah 
dilakukan oleh pemerintah administra  f kolonial pada tahun 1935 
untuk merespons  external-shock pertama kalinya yang dialami 
ekonomi entre port Hong Kong waktu itu, melalui laporan yang 
menegaskan bahwa Hong Kong harus melaksanakan kebijakan 
ekonomi-poli  k yang laisssez-faire seper   di Inggris, sebagai 
berikut:11

There is li  le scope in a Colony like Hong Kong, having no 
natural raw products and but a small domes  c consump  on, 
for the ambi  ous schemes of economic reconstruc  on or 
na  onal planning which have become the modern fashion... 
Unless therefore the entre port trade can develop suffi  ciently, 
or alterna  ve markets be found to compensate for the loss of 
entry into South  China Of local products, the Colony’s rate of 
Growth must slow down... These ma  ers are en  rely beyond 
local control and, therefore, need not be further discussed 
here.

 Laissez-faire pada  ngkat makro ekonomi ditanamkan 
pada dasar-dasar bahwa Hong Kong menerapkan ekonomi yang 
mengatur dirinya sendiri ( independen). Di sana  dak ada restriksi-
restriksi perdagangan. Tidak ada bank sentral. Dalam ke  dakhadiran 
kontrol-kontrol atas  devisa ( external exchange), eksistensi pasar 
uang yang berkembang, dan kontrol atas  likuiditas yang diciptakan 
oleh bank asing, kebijakan  moneter yang  independen  dak akan 
11 Haggard, Ibid., hal.117.
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bisa diterapkan, bahkan  dak mungkin. Kebijakan  fi skal sangat 
konserva  f dan  pajak- pajak demikian rendah.

Pada  ngkat mikroekonomi  dak ada usaha-usaha untuk 
mengendalikan industri-industri meskipun melalui berbagai 
pinjaman pemerintah, proteksi, atau  subsidi. Pemerintah  dak 
menawarkan berbagai insen  f  fi skal yang ditarget,  pajak-
 pajak dinaikkan hanya untuk tujuan-tujuan pendapatan. Tidak 
ada batasan yang ditarik antara perusahaan-perusahaan  lokal 
maupun asing,  dak ada insen  f-insen  f khusus, baik pada 
perusahaan-perusahaan  lokal maupun asing. Kepemilikan 
pemerintah akan keterlibatan ekonominya hanya pada  jasa- jasa 
yang begitu mendasar--air, sistem pos, dan  jasa- jasa airport. 
Bahkan, beberapa dari  jasa dasar, seper   listrik, gas, transportasi 
publik, dan komunikasi--berada di tangan swasta, meskipun 
pengaturannya melalui  monopoli alamiah. Bentuk ekstrem laissez-
faire dicapai pada tahun 1970 ke  ka Sekretaris Finansial, Sir 
John Cowperthwaite, membuat argumen sebelum diungkapkan 
 Legco bahwa pemerintah seharusnya  dak mengurnpulkan data-
data GNP. Diharapkan kebijakan laissez-faire berpengaruh pada 
ekonomi nasional.12

Sejak 1935-1950-an, Hong Kong menerapkan kebijakan-
kebijakan ekonomi yang laissez-faire atau pasar bebas. Karena 
external shock terus-menerus menghantam ekonomi Hong Kong, 
maka Hong Kong sering mengalami fl uktua  f dalam penerimaan 
pendapatan dari perdagangan pelabuhannya. Achieved status 
Hong Kong termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakannya untuk 
menyesuaikan dengan permintaan-permintaan pasar internasional 
dan kejadian-kejadian poli  k yang sering  dak bisa dikontrol oleh 
pemerintah Hong Kong sendiri. Ke  ka terjadi arus pengungsi 
imigrasi  China Daratan pada tahun 1950-an, Hong Kong benar-benar 
mendapatkan berkah yang lebih besar daripada ruginya. Karena 

12 Haggard, Ibid., hal.122.
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para pengungsi yang sebagian berasal dari Provinsi Shanghai dan 
Guangdong, dua provinsi  metropolis  China yang selain membawa 
 capital infl ow yang cukup besar (lihat Bab I), tetapi juga membawa 
bakat wirausaha yang  nggi.

Dampak posi  f dari penerapan ideologi laissez-faire adalah 
dipilihnya Hong Kong sebagai tempat pelarian modal dari para 
pengungsi akibat kekacauan poli  k (perang sipil) di  China. Daratan 
pada masa  Revolusi Budaya bagian dua yang dilakukan oleh Mao 
(Komunisme) dari tahun 1949 hingga awal 1960-an. Alasan para 
pengungsi  China Daratan yang rata-rata para pengusaha  China 
ke Hong Kong didasarkan pada keputusannya bahwa Hong Kong 
merupakan negara  koloni yang memiliki stabilitas, kemakmuran, 
dan kebebasan sipil (civil liber  es). Survei yang dilakukan pada 
tahun 1977 terhadap para pengungsi memperlihatkan antara 
24.6%-40% mereka menyatakan atas dasar pada alasan-alasan 
ekonomi.13

Selain itu, civil liber  es yang dimiliki Hong Kong juga 
mempunyai signifi kasi terhadap alasan kedatangan para pengungsi 
Daratan menuju ke Hong Kong. Para pengungsi dari  China 
mendatangi Hong Kong semakin besar antara tahun 1940-an 
hingga 1950-an. Sebuah survei yang dilakukan pada pertengahan 
tahun 1950-an menemukan bahwa antara 37%-69% para kepala 
keluarga yang datang ke Hong Kong antara tahun 1949-1952 adalah 
untuk menghindari hilangnya kebebasan sipil di Daratan dan 
mereka menemukan harapannya di Hong Kong. Sebaliknya, survei 
yang dilakukan pada tahun 1983 menemukan bahwa 82%-86% 
menyatakan kebebasan mengutarakan pendapat dan menentukan 
pilihan hanya didapat di Hong Kong. Ini semakin membuk  kan 
bahwa Hong Kong memiliki buk   pen  ngnya civil liber  es.

13 Sing, Ming, “Democratization and Economic Development: the Anomalous Case 
of Hong Kong”, dalam Democratization, 3 (3), Autumn 1996, (London: Frank 
Cass), hal.347.
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Masuknya mereka ke Hong Kong mengubah strategi kebijakan 
ekonomi Hong Kong dari ekonomi entre port menjadi industri yang 
didasarkan pada orientasi  ekspor.14 Pada awal tahun 1950-an, 
Hong Kong telah memakai kebijakan  industrialisasi orientasi  ekspor 
tahap pertama yang mengandalkan pada pembangunan industri-
industri  padat karya. Pada awalnya strategi ini ditempuh untuk 
mengeksploitasi tenaga kerja yang murah di Hong Kong. Industri-
indus   yang berkembang pada tahap  industrialisasi orientasi 
 ekspor pertama Hong Kong adalah industri-industri  padat karya, 
seper   industri teks  l, garmen, dan elektronika ringan. Industri 
teks  l jelas banyak dimiliki oleh para imigran, sementara industri 
elektronika banyak disun  k dan didanai oleh Jepang yang waktu 
itu telah menjadi kekuatan pengekspor elektronika kuat di Asia dan 
industri garmen kebanyakan yang mengembangkan adalah orang 
Hong Kong sendiri sebagai akibat banyaknya industri teks  l para 
imigan.

Sumbangan para imigran sangat besar bagi Hong Kong untuk 
mengantar ke tahap industri orientasi  ekspor tahap pertama. Deyo 
bahkan mengomentari bahwa industri subs  tusi  impor Hong Kong 
telah dilaksanakan di Daratan (oleh para pengungsi). Ekonomi 
Hong Kong dengan demikian sebagian besar dibiayai oleh dana 
asing (terutama para imigran). Antara 1947 hingga 19-55, sun  kan 
kapital asing dari pengungsi menyumbang 40% dari pendapatan 
nasional pada tahun 1949-1950 proporsinya mencapai 65%. 
Hampir 2/3  investasi Hong Kong dari tahun 1949-1955 berasal 
dari asing. Dengan demikian, periode take off  industri Hong Kong 
dibiayai oleh asing. Pada tahun 1950-an Hong Kong memasuki era 
 industrialisasi orientasi  ekspor tahap pertama.

Besarnya kapital asing tersebut sebenarnya masih kalah 
pen  ng dari kader wiraswasta yang dibawa oleh para pengungsi 
dari Shanghai. Kapital yang dibawa oleh pengungsi Shanghai banyak 

14 Haggard, Op.Cit, hal.25. 
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ditanam di industri-industri teks  l. Antara tahun 1946-1947, 
industri-industri mereka mengalami masa jaya ( profi table). Pada 
tahun itu juga para  kapitalis teks  l Shanghai mengimpor mesin 
modern. Ke  ka kemenangan  komunis di depan mata, peralatan 
dan sumber-sumber bahan mentahnya dikirim ke Hong Kong. 
Diperkirakan hampir 17% dari seluruh kapital asing yang dibawa 
para pengungsi ditanam dalam industri-industri pemintal katun. 
Sampai tahun 1951, imbas dari para pengungsi yang mendirikan 
industri-indsutri teks  l ini mendorong perusahaan-perusahaan 
komersial  lokal yang ada, terutama dalam perbankan dan pasar 
saham Hong Kong. Imbas lain yang didapatkan dari wirausaha 
imigran  China adalah adanya dorongan pembangunan industri-
industri local, yang melipu  : industri plas  k, mainan, elektronika, 
jam (wathces and clocks), dan pakaian jadi.15

Pada pertengahan tahun 1950-an gelombang kedua dari 
industri-industri ringan didirikan oleh para pengusaha  lokal. 
Pertumbuhan mereka dibantu oleh perusahaan-perusahaan 
 mul  nasional yang menyuplai perusahaan-perusaluan  lokal dengan 
desain-desain dan spesifi kasi-spesifi kasi pada produknya. Berbagai 
perusahaan  mul  nasional yang ikut mendorong perusahaan-
perusahaan  lokal, mayoritas berasal dari Jepang, seper   
perusahaan-perusahaan transistor dengan memanfaatkan  ngkat 
 pajak dan upah buruh yang murah di Hong Kong.  Perusahaan-
perusahaan  mul  nasional dari Amelika juga membantu menyun  k 
dana (FDI) ke Hong Kong, seper   Fairchild, Ampex, dan Teledyne 
Semiconductor. Hasilnya adalah sumbangan elektronika dalam 
 ekspor- ekspor  manufaktur naik dari 2.5% pada tahun 1961 menjadi 
12.3% pada tahun 1976. Setelah itu, tumbuh menjadi 19.1% pada 
tahun 1981 dan 22% pada tahun 1987. Menjelang tahun 1981, 
perusahaan-perusahaan elektronika merupakan sektor  ekspor 
yang tumbuh tercepat, yang mengungguli industri garmen (no.2). 

15 Haggard, Ibid., hal.117.
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Plas  k menyumbang sekitar 12% dan elektronika menyumbang 
10% pada tahun 1970.16

Sumbangan industri-industri ringan (kecil) terhadap 
penyerapan tenaga kerja cukup signifi kan. Pada tahun 1958 
lebih dari 75% dari seluruh perusahaan yang ada, diperkirakan 
menyumbang 20 tenaga kerja  ap perusahaan. Hal yang sama 
terjadi pada tahun 1970, di mana kurang dari 100 pekerja  ap 
perusahaan dapat menampung mereka. Industri teks  l merupakan 
penyumbang tenaga kerja yang paling dominan. Pada tahun 1954 
perusahaan-perusahaan teks  l menyumbang 30% dari total tenaga 
kerja yang ada dan meningkat menjadi 40% pada tahun 1970.17

Revolusi budaya yang dilakukan oleh kaum  proletar 
yang semakin memperburuk situasi poli  k pada tahun l966 
masih menimbulkan ketakutan-ketakutan baru di Hong Kong 
dan para pengungsi dari Daratan masih berlanjut. Memang 
 industrialisasi Hong Kong memasuki tahun 1960-an dengan 
basis para entrepreneur, para  manajer, dan kapital  lokal yang 
kuat, yang merupakan prakondisi menuju tahap  industrialisasi 
tahap edvanced ( industrialisasi orientasi  ekspor tahap II). Para 
pengungsi Shanghai yang  ba di Hong Kong menanamkan uang 
mereka di bank-bank dalam bentuk modal  ventura. Kondisi ini 
dapat membantu perdagangan entre port Hong Kong yang sedang 
mengalami penurunan akibat  Revolusi Budaya dan Perang Korea. 

Kapital  lokal mendorong para imigran  China melalui 
penanaman kapital-kapital dan aset-aset kecil untuk mendirikan 
 pabrik- pabrik di Tsuen Wan (sebelah barat daya pantai New 
Territories) dalam upaya untuk menghasilkan barang-barang 
 ekspor. Beberapa imigran berasal dari Guangdong, salah satu 
daerah paling komersial  China. Dengan adanya peningkatan 

16 Hobday, Op.Cit., hal.164.
17 Hobday, Ibid.
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pendapatan personal, banyak orang tua Hong Kong mengirimkan 
anak-anak mereka sekolah ke luar negeri, seperi Inggris, AS, dan 
Jepang. Sebagian dari mereka yang telah kembali mempunyai 
kualifi kasi manajerial  bisnis, fi nansial, dan insiyur. Sebagian 
besar mereka mempelajari pasar barang-barang elektronika dan 
perangkat komputer yang sedang tumbuh. Perkembangan SDM ini 
memberi fondasi yang kuat untuk menyongsong era  industrialisasi 
orientasi  ekspor tahap kedua yang sarat akan  padat modal, 
spesialisasi keahlian yang  nggi, dan berteknologi  nggi pada 
sekitar tahun 1975.18

Memasuki tahun 1970-an, industri-industri Hong Kong telah 
memasuki tahap baru.  Perusahaan-perusahaan  mul  nasional 
di Jepang dan AS memilih Hong Kong sebagai basis  manufaktur 
mereka dan semakin lama semakin banyak gedung-gedung 
pencakar langit ( skyscraper). Selama tahun 1970-an perusahaan-
perusahaan Amerika Serikat yang ada di Hong Kong, melangkah 
maju dalam pemaketan semikonduktor, pengetesan, dan mulai 
menghasilkan komputer dan perangkatnya untuk diekspor. Di lain 
pihak, usaha-usaha perusahaan  lokal ke dalam industri-industri 
kaset, kalkulator, jam elektronik, dan jam manual, mendorong 
mereka untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing 
sebagai sumber utama produksi dan penyedia lapangan pekerjaan. 
Jumlah total perusahaan elektronika yang hampir semuanya 
 lokal, tumbuh dari sejumlah kecil di tahun 1961 menjadi 1.180 
perusahaan di tahun 1987. Sementara itu, penyediaan lapangan 
pekerjaan mencapai 79.000. Sumbangan FDI dalam produksi 
jatuh selama tahun 1970-an dan 1980-an karena perusahaan-
perusahaan  lokal telah mampu mengekspor sejumlah besar TV-
Games, komputer, peripheral, telepon digital, dan barang-barang 
elektronika konsumen lainnya.

18 Hobday, Ibid., hal.163-164.
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Untuk mengan  sipasi perubahan struktur industri dari  padat 
karya ke  padat modal pada tahun 1975, di mana industri-indsutri 
yang  padat karya sebagian besar telah direlokasi ke Daratan, pada 
tahun 1976, Sekretaris Finansial Philip  Haddon-Cave menegaskan 
ideologi laissez faire melalui pembatasan  intervensi negara ke 
dalam empat bidang ekonomi yang dinamai dengan “Posi  ve”, 
“Non-interven  onism”, dan “Diversifi ca  on”. 

Keempat bidang tersebut adalah pertama, meskipun Hong 
Kong sangat dekat dengan model penciptaan uang pasar murni, 
kontrol kebijakan  moneter dan pasar  devisa ( foreign-exchange) 
dibenarkan. Kedua, regulasi sektor fi nansial juga diperbolehkan. 
Ke  ga, pemerintah diperkenankan mengembangkan  jasa- jasa 
sosial dasar. Jasa- jasa ini  dak termasuk keamanan sosial (social-
securi  es) atau pengentasan pengangguran, tetapi pendidikan, 
 jasa- jasa medis, dan penyediaan rumah publik. Keempat, 
pemerintah dipersilakan untuk mensponsori badan-badan 
penasihat industri dan ekonomi untuk mempertahankan sektor 
swasta atas kebijakan eknomi. Dengan diterapkannya kebijakan 
 Haddon-Cave ini, menandai Hong Kong memasuki  industrialisasi 
orientasi  ekspor tahap kedua.

Diterapkannya kebijakan  Haddon-Cave ini berdampak pada 
penurunan kinerja industri, tetapi justru menumbuhkan kinerja 
sektor  jasa. Di satu pihak, kebijakan ini dilihat sebagai campur 
tangan ( intervensi) pemerintah dalam ekonomi yang seharusnya 
bukan merupakan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Sumbangan 
industri terhadap pendapatan nasional (GNT) mengalami 
penurunan selama tahun 1970-an dan 1980-an sebagai akibat 
sektor jasalah yang berkembang.

Memasuki tahun 1980-an, ekonomi Hong Kong telah 
melampaui Jepang sebagai pasar uang terbesar ke  ga Dunia. 
Dalam pertengahan 1960-an saja, Hong Kong telah mengambil alih 
Yunani dalam keahlian perkapalan. Pada tahun 1980-an Hong Kong 
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menjadi pelabuhan container terbesar kedua dengan menggeser 
New York. Selain itu, Hong Kong tercatat sebagai kota paling 
internasional ( kosmopolitan) di dunia.19 Kinerja ekonomi Hong 
Kong dapat dilihat di dalam survei lintas negara dalam tabel-tabel 
sebagai berikut:

Tabel 1 Avarege Growth Rates of GDP and GNP per Capita, 1960-
82 of Four East Asian NICs and  China

(Sumber: Sing, Op.Cit., hal.348)

Tabel 2 Indices of Living Standards, 1978 (% of Housesholds 
Owning the Item)

(Sumber: Sing, Ibid.)
Ket:  NA = Not Available (Tidak Tersedia)

Tabel 3 Social Indicators of 4 East Asian NICs and  China in 1984

(Sumber: Ibid.)

19 Segel, Gerald, Op.Cit., hal.29.
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Tabel 4 Physical Quality of Life Index for the NICs, Selected Years

(Sumber: Haggard, 1990: 231)

Tabel 5 Life of Expectancy and Infant Morality

(Sumber: Sing, Op.Cit., hal.349)

Tabel 6 Educa  on (Number Enroled in School as % of Age Group)

(Sumber: Sing, Ibid, hal.350)

Tabel 7 Propor  on of Hong Kong’s Government Expenditure on 
Social Services

(Sumber: Sing, Ibid.)
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 Normalisasi hubungan  China dengan Barat dibuka kembali 
setelah  China membuka diri melalui  Open Door Policy 1978. 
Amerika Serikat dan Jepang masuk ke pasaran  China. Hong Kong 
mendapat keuntungan-keuntungan dari dibukanya kebijakan 
normalisasi ini, seper  : 

1. Hong Kong yang cukup ahli berhubungan dengan pemerintah 
 komunis  China menjadi penghubung negosiasi dan Hong Kong 
bisa kembali menjadi entre port.

2. Hong Kong bisa memanfaatkan tenaga murah  China dan bekerja 
di  pabrik- pabrik Hong Kong di  China sehingga  produk  vitas 
perusahaan-perusahaan Hong Kong tetap  nggi.

3. Hong Kong menawarkan kepada  China sebagai pusat 
informasi, tempat mempelajari tentang  bisnis Barat dan 
memprak  kannya, dan bisa menjadi kontak antarmereka.

Akhir tahun 1970-an dan 1980-an, posisi Hong Kong dalam 
sistem ekonomi internasional telah mantap ( established) mencapai 
 dominant status regional. Memang dalam bidang poli  k, posisi 
Hong Kong masih rentan terhadap “Sino Bri  sh Joint Declara  on 
1984”, di mana nasib Hong Kong tergantung padanya. Dalam tahun 
1980-an, Hong Kong sebenarnya memasuki masa-masa yang  dak 
menentu.

Sebelum pembicaraaan  China-Inggris 1984 tersebut, 
beberapa faktor telah memperlemah sistem fi nansial Hong 
Kong, di antaranya adalah terjadinya  ekspansi yang berlebihan 
dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan  deposito 
dan  investasi dalam pasar  proper   berspekula  f  nggi. Secara 
eksternal,  ngkat  suku bunga di AS naik lebih cepat daripada Hong 
Kong, yang tetap di bawah kontrol  kartel bank yang terbuk   lamban 
merespons terhadap tanda-tanda pasar yang sedang benubah. 
 Defi sit  anggaran belanja naik pada akhir 1970-an, nilai dolar Hong 
Kong turun. Pembicaraan tersebut mendorong terciptanya krisis 
kepercayaan, yang tercermin dalam  eksodus masif dari dolar 
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Hong Kong yang  dak biasa mengontrol  devisa. Dolar Hong Kong 
terdepresiasikan pada  ngkat 28% setahun selama 1982-1983, 
daripada  depresiasi pada tahun 1977-1982 yang hanya 4.1%. Untuk 
menjaga kebangkrutan ekonomi, pemerintah memberlakukan 
stabilisasi fi nansial dengan mematok mata uangnya terhadap dolar 
AS�, memperkuat pengaturan  ngkat aliran  devisa (exchange-
rate), dan  bailing-out ins  tusi-ins  tusi fi nansial (perbankan) yang 
mengalami kriris  likuiditas.�

Krisis fi nansial dan mata uang dibarengi dengan krisis  fi skal. 
Menurunnya ekonomi dan pasar  proper   berimbas pada defi sit 
pemerintah. Treatment pemerintah untuk mengatasi krisis ini 
melalui pemotongan program-program kesejahteraan sosial dan 
mendorong  mobilisasi ekonomi kota menuju sektor  jasa. Krisis 
ekonomi 1983 ini segera bisa teratasi karena Hong Kong  dak 
mempunyai  utang luar negeri ( utang luar negerinya kecil) di satu 
sisi dan di sisi lain,  pajak yang rendah dan  surplus perdagangan 
segera bisa mengoba   krisis kepercayaan ini.

C. Status Dominan Hong Kong
Walaupun Hong Kong diterpa krisis kepercayaan pada 

ekonominya pada awal tahun 1980-an, tetapi Hong Kong bisa 
melewa  nya. Memasuki tahun 1990, kinerja ekonomi Hong Kong 
mulai pulih kembali dan bisa menunjukkan bahwa Hong Kong 
merupakan pusat dari ak  vitas-ak  vitas  bisnis dan perdagangan 
Asia dan Internasional (status dominan) karena Hong Kong telah 
berpengalaman dalam mengatasi external-shocks mulai tahun 
1930-an dengan Daratan. Hong Kong telah membuk  kan dirinya 
mampu bertahan di era krisis dan mampu menunjukkan bahwa 
dirinya merupakan pusat perdagangan internasional, pusat 
perkapalan internasional, pusat keuangan internasional, pusat 
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pariwisata, pusat eksebisi internasional, pusat telekomunikasi 
internasional, pusat transportasi (udara dan laut) internasional, 
pusat  bisnis internasional, pusat informasi internasional, pusat 
 investasi internasional, pusat pasar saham, dan pusat konstruktor 
bangunan internasional (lihat tabel-tabel di bawah).

Pada tahun 1997 proyek pengembangan Bandara Udara 
Chek Lap Kok yang merupakan proyek pembantu bandara udara 
tersibuk ke-7 dan terbesar dunia Kai Tak, menunjukkan kemauan 
yang kuat dari Hong Kong untuk mempertahankan status 
dominan Hong Kong dalam urusan transportasi udara khususnya 
dan perdagangan internasional Hong Kong dalam menunjang 
lancarnya arus kapital, barang, dan orang dari dan ke Hong Kong.� 
Selain itu, Hong Kong juga mengembangkan Pelabuhan Container-
nya untuk menampung permintaan yang semakin besar dari  jasa-
 jasa container Hong Kong. The Sino-Bri  sh Joint Liaison Group 
menyetujui pembangunan konstruksi terminal container nomor 
9 (CT 9) dalam bulan September 1996. Pemerintah Hong Kong 
sendiri juga telah merencanakan untuk membangun CT 10 dan CT 
15 untuk menampung arus lalu lintas laut.

Pembangunan jalan raya baru terpadu dengan airport dan 
pelabuhan juga di  ngkatkan. Jalur lintas pelabuhan ke  ga terbuka 
pada bulan April 1997, yang menghubungkan Reklamasi Kowloon 
Barat dengan wilayah Distrik Barat. Pemerintah Hong Kong juga 
membangun Highway 3 untuk melayani Kowloon sebelah barat 
juga meng-upgrade jalan besar seluruh teritori.

Untuk membantu meningkatkan efi siensi aliran barang lintas 
border (batas) dengan  China Daratan, Hong Kong dan Daratan 
sedang bekerja sama untuk membangun jalur kereta api ( railways). 
Dalam usaha untuk meningkatkan kapasitas rel kereta api antara 
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Hong Kong dengan  China Daratan, pemerintah  China Daratan 
mengembangkan secara cepat jalur rel yang ditarget selesai pada 
akhir tahun 1996.

Untuk menunjang peran Hong Kong dalam perdagangan dan 
fi nansial internasional dan untuk menyambut era informasi ( state 
of the art services), Hong Kong Telecom membangun jaringan 
telekom digital dan mobile. Investasi yang besar telah disiapkan 
untuk membangun jaringan telekom. Hong Kong Telecom telah 
mempunyai lebih dari 15 satelit komersial di bawah  manajemen 
yang bagus untuk melayani  jasa- jasa  relay perusahaan-perusahaan 
 mul  nasional, agen-agen press internasional, dan TV Channels 
yang memusatkan operasinya di Hong Kong untuk wilayah Asia-
Pasifi k.

Lokasi geografi s Hong Kong menjadi dominan karena Hong 
Kong terletak di tengah-tengah negara-negara Asia yang tumbuh 
dengan pesat. Lokasi yang strategis ini telah menyumbang 
keuntungan kompara  f dalam  jasa- jasa yang berkaitan dengan 
peningkatan perdagangan. Pada tahun 1996 sumbangan 
perdagangan intra-Asia terhadap Hong Kong adalah 14.8%. Di 
samping  jasa- jasa perdagangan dan transportasi, di sana juga ada 
permintaan yang berkembang terhadap  jasa- jasa profesional dan 
pendukungnnya. Hong Kong tampak sebagai pusat  provider  bisnis, 
fi nansial, teknik, komunikasi, market research, adver  sing, design, 
dan  jasa- jasa eksebisi (pameran). Pada tahun 1997 Hong Kong 
merupakan ekspor  r terbesar ke-9 dalam  jasa- jasa komersial. 
Selain itu, Hong Kong berfungsi sebagai salah satu pusat fi nansial 
terbagus dunia. 81 dari 100 bank di dunia (diukur besarnya 
aset) telah mendirikan cabang-cabangnya atau kantor-kantor 
perwakilannya di Hong Kong. Bulan Februari 1998, Hong Kong telah 
mengeluarkan 180 lisensi bank-bank, 66 bank-bank lisensi ketat 
dan 115 perusahaan-perusahaan pengguna  deposito dari seluruh 
dunia. Dalam bulan yang sama, total pinjaman untuk membiayai 
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perdagangan internasional berjumlah US$24 miliar, pinjaman lain 
yang digunakan di luar Hong Kong berjumlah US$227 miliar.�

Scoreboard for Economic Success of Hong Kong
(Last Updated: 30 April 1998)

General
1) The world’s freest economy
2) The world’s most service-oriented economy
3) The highest per capita incame (in terms of domes  c buying, 

power)
4) The world’s ‘2nd most compe   ve economy
5) The world’s 2nd highest per capita holding of foreign exchange
6) Asia’s 2nd least corrupted economy
7) The world’s 4th largest source of foreign direct investment
8) The world’s 8th largest trading economy (5th if EU regarded as 

one en  ty)
9) The world’s 9th largest exporter of services

Merchandise Trade
1) The world’s latest exporter of clocks
2) The world’s largest exporter of toys
3) The world’s largest exporter of calculator
4) The world’s largest exporter of radios
5) The world’s largest exporter of electric hari-dressing/hand-

dying apparatus
6) The world’s largest exporter of imita  on jewellery
7) The world’s larges   exporter of travel goods and handbags
8) The world’s largest exporter of umbrella and sunshades
9) The world’s largest exporter of ar  fi cial fl owers
10) The world’s 2nd largest exporter of clothing
11) The world’s 2nd largest exporter of fur clothing
12) The world’s 2nd largest exporter of watches
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13) The world’s 2nd largest exporter of telephone sets
14) The world’s 2nd largest exporter of electric food & inders, 

mixers, and juicers
15) The world’s 2nd largest exporter of footwear
16) The world’s 3rd largest exporter of tex  les
17) The world’s 4th largest exporter of precious Jewellery

Finance
1) Asia’s highest concentra  on of fund managers
2) Asia’s largest of authorised insurance companies 
3) Asia’s highest loan syndica  on centre
4) Asia’s 2nd largest venture capital centre
5) The world’s 4th largest gold bullion market
6) The world’s 4th largest banking centre for external fi nancial 

transac  ons
7) The world’s 5th largest foreign exchange market
8) The world’s 7th largest centre for fi nancial deriva  ves
9) The world’s 9th largest stock market

Communica  ons and Media
1) The world’s fi rst major city to have fully digi  zed telephone 

network
2) Asia’s busiest interna  onal telephone traffi  c
3) Asia’s highest rate of telephone penetra  on
4) Asia’s highest connec  on to op  cal fi bre cables
5) The world’s largest fi lm producer (in term of per capita 

produc  on)
6) The world’s 2nd highest ucage rate of facsimile
7) The world’s 4th largest prin  ng centre

Transporta  on
1) The world’s busiest container port
2) The world’s busiest airport in terms of interna  onal cargoes



34

3) The world’s 3rd busiest airport interns of interna  onal 
passangers

4) The world’s 3rd busiest speedpost traffi  c 

(Sumber: h  p://www/tdc/hk/org, diakses 1 Juni 1998, hal.2)
Tabel 8 Kinerja Perdagangan Eksternal Hong Kong Rangkuman 

Sta  s  k
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Tabel 9 Major Trading Economics of the World 1997

Tabel 10 Indeks Peringkat Kebebasan Ekonomi 1998

D. Perkembangan Poli  k Hong Kong
Memasuki tahun 1980-an Hong Kong mulai menampakkan 

kemampuan ekonominya yang hebat di dunia, tetapi Hong Kong 
menghadapi “masa yang  dak menentu” akibat “Sino Bri  sh Joint 
Declara  on 1981” yang membicarakan tentang nasib Hong Kong 
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masa depan karena menyangkut reunifi kasi teritori itu ke  China 
pada tahun 1997.

Sumber utama ke  daktentuan ekonomi dalam hubungan 
Hong Kong dengan  China merupakan permasalahan yang  dak 
bisa dipisahkan dari struktur poli  k internal. Pembicaraan Cuba 
dengan Inggris memunculkan perwakilan  dak resmi ( unoffi  cial 
representa  ves) bagi Hong Kong. Meskipun demikian, berdasarkan 
alasan-alasan ideologi dan pragma  s, Inggris tampak sungguh-
sungguh dalam mengenalkan beberapa ukuran demokra  sasi 
poli  k sebelum “dekolonisasi”. Pada tahun 1994 debat berskala 
nasional dibuka untuk mengenalkan  reformasi poli  k yang akan 
mengizinkan pemilihan 24 anggota  dak resmi di atas (dalam 
hal ini, pegawai nonsipil) secara  dak langsung terhadap Dewan 
Legisla  f ( Legco). Padahal anggota-anggota  dak resmi sebelumnya 
diangkat. 

Rencana Inggris adalah untuk menahapkan sistem 
pengangkatan secara bersama-sarna menjelang tahun 1997. 
Dewan Urseku  f ( Exco) dan  Legco akan dipilih bertahap secara 
langsung pada masa transisi (1984-1997) dan secara penuh pasca 
1997. Permintaan ini dianggap Inggris  dak bertentangan dengan 
apa yang dikehendaki oleh  China dalam perjanjian. Perjanjian 
tensebut menyatakan bahwa Hong Kong Special Administra  ve 
Region (HKSAR) akan dipegang oleh kekuasaan ekseku  f, legisla  f, 
dan yudika  f, hanya hankamnas dan urusan luar negeri yang 
ditangani  China (pemerintah pusat). Ketua ekseku  f HKSAR akan 
dipilih melalui pemilihan atau “konsultasi” yang dilakukan secara 
 lokal, meskipun ia akhirnya diangkat oleh Beijing. Kewenangan 
ekseku  f bertanggung jawab pada legisla  f, suatu is  lah yang 
tampaknya mengizinkan oposisi poli  k dan bahkan pembentukan 
partai-partai poli  k di Hong Kong.

Pemilihan  Legco secara  dak langsung memberi khazanah 
demokrasi baru di badan-badan distrik  konsulta  f yang didirikan 
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pada tahun 1982. Perimbangan kekuatan poli  k di bawah sistem 
baru antara poli  k administra  f dan pemilihan, antara dewan 
ekseku  f ( Exco) dan legisla  f ( Legco) menjadi isu sentral dalam 
wacana poli  k Hong Kong era 1980-an. Sebelumnya, poli  k 
dioperasikan melalui sistem pengangkatan dan perwakilan 
fungsional di dalam kerangka uang dikontrol secara ketat oleh 
administrasi kolonial. Setelah tahun 1985, ada diskusi terbuka 
untuk pembentukan partai-partai poli  k baru ataupun kelompok-
kelompok penekan (pressure group) yang dibentuk oleh para 
profesional atau fraksi-fraksi yang ada dalam badan-badan  Legco 
dan  Exco. Perbedaan ini memunculkan dua kelompok kekuatan 
poli  k, sector swasta  lokal yang menikma   akses-akses terhadap 
administrasi kolonial (kelompok konserva  f) dan mereka yang 
mengungkapkan kepen  ngan dengan memisahkan sistem ekonomi 
dari poli  k masa (partai) ( liberal). Hasilnya adalah perkawinan yang 
menarik antara kekuatan elit ekonomi Hong Kong dan pemerintah 
 China dalam mempertahankan pemerintahan administra  f 
yang ada pada masa kolonial Inggris. Dengan perkataan lain, 
kemenangan ada pada pihak konserva  f.

Beijing dengan didukung oleh keiompok konserva  f yang 
dipimpin oleh Ketua  Exco  HKAR Tung Chee Hwa, secara gradual 
menjadi semakin kuat dalam memaksakan pandangan-pandangan 
poli  knya yang berusaha untuk mempertahankan pembangunan 
Hong Kong dan baru akan mengurangi kebebasan manuver 
poli  knya pada pasca 1997. Usaha ini akan dimanifestasikan 
dalam bentuk poli  k pengambilalihan sistem pemerintahan 
administra  f London. Pandangan-pandangan  China mengenai 
poli  k pengambilalihan tersebut terlihat sejak pertemuan pertama 
Komite Penandatanganan The  Basic Law pada bulan Mei 1985. 
 Basic Law merupakan kons  tusi dasar HKSAR setelah reunifi kasi 
tahun 1997. 
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Anggapan akuntabilitas  China jauh dari norma-norma 
demokrasi- liberal yang dikehandaki Inggris.  China justru 
mendukung kelompok pengusaha konserva  f untuk mengirimkan 
delegasinya ke Komite Sentral Partai  komunis.  China menentang 
sistem check and balance dan pembentukan partai-partai 
poli  k, meskipun mereka mengindikasikan kemauannya untuk 
mengizinkan beberapa permintaan kelompok  liberal dan Inggris 
melalui sistem pemilihan secara langsung bila kekuasaan ekseku  f 
telah terbentuk. Ke  ka dra    Basic Law disebarluaskan, yang 
tergambar adalah sistem kolonial. Perwakilan fungsional tetap 
dipertahankan untuk menjamin mayoritas legisla  f konserva  f 
tetap berkuasa dan isu pemilihan umum secara langsung bagi 
seluruh dewan legisla  f dan ekseku  f  dak akan dilaksanan 
sebelum tahun 2011.

Perkembangan poli  k diperparah oleh peris  wa 
pembantaian para demonstran yang menuntut demokrasi di 
Lapangan Tiananmen pada bulan Juni 1989. Permintaan demokrasi 
dari Inggris dan masyarakat Hong Kong, khususnya diwakili oleh 
kelompok  liberal, semakin besar. Meskipun Hong Kong belum 
pernah melaksanakan demokrasi secara struktural, tetapi Hong 
Kong telah menjadi masyarakat  liberal dengan kekebasan untuk 
berkumpul, mendirikan organisasi (berkelompok), mengkri  k, 
dan saling mempengaruhi telah ada. Hong Kong sebenarnya sejak 
tahun 1974 telah menjadi negara “transisi demokrasi” bila merujuk 
pada pendapatan masyarakatnya yang menengah-atas. Hong Kong, 
dengan demikian, hanya membutuhkan ins  tusi demokrasi saja 
karena norma-nonna dan nilai-nilai demokrasi telah ada di Hong 
Kong. 

Masyarakat Hong Kong memberi dorongan kepada gerakan 
demokrasi yang ada di Daratan sejak adanya pembantaian. Tetapi, 
di lain pihak, masyarakat Hong Kong juga khawa  r dengan adanya 
pembantaian itu. Jangan-jangan  China akan memperlakukan Hong 
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Kong seper   di Daratan. Usaha untuk menangkal agar  China  dak 
melakukan Hong Kong dengan cara-cara yang represif adalah 
melalui permintaan untuk merevisi dra    Basic Law, yang melipu   
ins  tusionalisasi poli  k yang lebih representa  f. Dilema ini  dak 
terpecahkan sampai akhir 1980-an dan ekonorni Hong Kong tetap 
rentan terhadap eksternal shocks.

1. Stabilitas Poli  k dan Legi  masi Hong Kong
Dalam masalah stabilitas poli  k, hanya ada  ga kekacauan 

(riot) secara serius berkembang di Hong Kong sejak Perang Dunia II; 
lebih jauh sedikit dari negara-negara sedang berkembang selama 
beberapa dekade terakhir. Berbagai faktor membantu menjelaskan 
ini. Lipset mengindikasikan bahwa kegagalan untuk mengadakan 
kerja sama antarelit dan kelompok-kelompok kepen  ngan 
yang besar ke dalam sistem poli  k, telah sedang merongrong 
legi  masi dan stabilitas. Di Hong Kong, bagaimana pun, kelompok-
kelompok elit, khususnya elit-elit  bisnis sebelum tahun 1970-an, 
telah dikooptasi ke dalam pembuatan keputusan pemerintah dan 
badan-badan  konsulta  f untuk integrasi elit dan legi  masi. Hal 
ini mengembangkan arikulasi dan agregasi kepen  ngan dan telah 
membantu memajukan stabilitas poli  k.20

Kekacauan itu disebabkan oleh gerakan buruh dan isu 
rasial, tetapi kenyataannya kebebasan sipil (civil liber  es) Hong 
Kong mempunyai skala satu (bagus sekali).21 Tidak seper   negara-
negara otoritarian Asia dan Amerika La  n, Hong Kong telah 
20 Sing, Op.Cit., hal.351.
21 Menurut Sing, dalam Ibid, kebebasan sipil mempunyai grade 1 hingga 7. 

Skor maksimum kebebasan sipil adalah 1. Gerakan buruh didepolitisasi oleh 
pemerintah Hong Kong. Sebab, sejak adanya pengungsi  China, gerakan-gerakan 
buruh sering dipicu oleh mereka melalui isu-isu peningkatan kesejahteraan, 
perlindungan hak-hak merekam dan lainnya. Kasus kekakacauan buruh 
berkisar pada pemogokan. Hanya ada 11 kasus yang dilaporkan sejak 1984. 
Para pengungsi juga menyebabkan gerakan rasial tumbuh. Contoh-contoh 
kasus diskriminasi rasial terjadi pada tahun 1940 dan 1960-an dan terulang 
pada tahun 1970-an dan 1980-an. Para pengungsi  China memilih Hong Kong 
karena adanya kebebasan sipil di Hong Kong yang bagus ini.
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lama menikma   tradisi-tradisi  liberal yang kuat dari Inggris dan 
pertanggungjawaban poli  k yang mutlak pada Gubernur Hong 
Kong kepada pemerintah Inggris dalam hal penghargaan hak-hak 
asasi manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, yang 
mentransformasikannya ke dalam masyarakat  metropolis industri 
 nggi, perdagangan, dan fi nansial, juga memberi peningkatan 

pelayanan publik dari para birokrat ( sevice servants) lebih baik 
dan menaikkan standar hidupnya. Oleh kaarenanya, ini  dak 
mengherankan, sejak 1970-an, masyarakat Hong Kong (lebih dari 
60%) telah melihat Hong Kong sebagai tanah harapannya, terutama 
dari usia muda. Hal ini telah membantu untuk mengurangi tekanan-
tekanan kelas. Kepercayaan tersebut didapat dari kenaikan 
 ekspansi ekonomi nasional.

Karena standar hidup meningkat dalam tahun 1970-an dan 
masyarakat secara meningkat menjadi lebih berha  -ha   dengan 
kekerasan-kekerasan ekonomi-poli  k yang dialami di Daratan, 
legi  masi Hong Kong merupakan hal yang harus dikembangkan 
secara meningkat oleh pemerintah administra  f. Dua survei yang 
diadakan pada tahun 1967 dan 1977 mengindikasikan kenaikan 
 ngkat legi  masi yang dinikma   sistem poli  k. Dalam tahun1967, 

21% responden mengharapkan sistem poli  k Hong Kong tetap 
 dak berubah sementara dalam tahun 1977 mengalami kenaikan 

menjadi 81.6%. Hal ini disebabkan kerusuhan (riots) yang muncul 
pada tahun 1967 memungkinkan adanya penurunan  ngkat 
dukungan poli  k yang tercatat pada tahun itu, tetapi keuntungan-
keuntungan take-off  ekonomi yang secara pas   dinikma   pada 
tahun 1977 menyebabkan kenaikan persentase  ngkat legi  masi.
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Tabel 11 Compara  ve  Civil Liber  es (c) across 1970s & 1980s

The scale for measuring civil liber  es © rangks from 1 to 7, 
with 1 indica  ng the enjoyment of the greatest rights and 
liber  es.

(Sumber: Gas  l, 1984: 10-13; 1987: 40-41)

+ : improving since the last year

- : worsening since the last year

Dalam tahun 1982, pertanyaan yang berbeda ditanyakan 
pada penduduk empat distrik, apakah mereka menyetujui 
statemen bahwa “di bawah keterbatasan-keterbatasan yang 
ada, sistem poli  k Hong Kong yang sementara waktu jauh dari 
kesempurnaan, merupakan yang terbaik bagi apa yang kita dapat”. 
Di antara 48.6% dan 57.5% setuju dengan statemen itu, sementara 
antara 12.4 sampai 18.3% menyatakan  dak setuju. Poling 
tersebut juga dilakukan dengan sampel para anggota legisla  f, 
74.3% menyatakan setuju dan meningkat menjadi 75% pada tahun 
1988. Gambaran ini mendorong tes  moni yang lebih jauh dalam 
menarik  ngkat yang moderat dari dukungan publik terhadap 
sistem poli  k pada tahun 1970-an dan 1988 dan lebih jauh 
menjelaskan  ngkat yang rendah secara rela  f dalam dukungan 
massa terhadap demokra  sasi dari bo  om-up. Selain itu, juga 
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dukungan poli  k terhadap struktur poli  k otoritarian, sebelum 
pertengahan 1980an, publik juga menggambarkan pengetahuan 
yang sempit di sekolah-sekolah dan keluarga-keluarga; kaum muda 
Hong Kong yang disurvei pada tahun 1982 menggambarkan jauh 
lebih concern dengan tujuan-tujuan personal daripada penciptaan 
pemerintahan yang demokra  s.

Hasilnya adalah hanya dukungan kecil sebelum 
pertengahan 1989 terhadap protes-protes prodemokrasi, sit-
ins, dan pengumpulan-pengumpulan massa. Sekitar 5000 
orang menghadiri dua gerakan yang membela publik, di mana 
gerakan tersebut bukan melakukan apa-apa untuk memperkuat 
bargaining power-nya vis-à-vis  China sebelum tragedi Tiananmen. 
Dukungannya lebih jauh di-a  enuated oleh oposisi pengusaha 
 lokal terhadap demokra  sasi. Para borjuasi  lokal sangat takut 
bahwa demokra  sasi akan mempengaruhi askendensi poli  k para 
poli  si di  ngkat bawah yang akan merusak akses-akses jangka 
panjang mereka terhadap hal-hal yang telah dicapainya. Selain itu, 
demokra  sasi bisa mendorong pengeluaran kesejahteraan yang 
besar dan mengundang konfl ik-konfl ik yang mengurangi stabilitas 
dengan  China. Dengan demikian, ini menjelaskan mengapa 
banyak hal yang dilakukan di antara para borjuasi  lokal untuk 
mengorganisasi mereka setelah 1986 ke dalam sebuah kelompok 
Bisnis dan Profesional, yang meluncurkan kampanye propaganda 
yang masih melawan transisi demokra  k yang cepat.

Setelah tragedi Lapangan Tiananmen, dukungan publik 
untuk demokra  sasi yang lebih cepat naik secara drama  s. Pada 
bulan Mei dan Juni 1989, masyarakat Hong Kong diingatkan pada 
pembantaian mahasiswa (gerakan) prodemokrasi sementara 
konfi densi mereka dalam pengimplementasian “One Country, 
Two Systems” semakin pudar secara tajam. Ini menyebabkan 
ke  daktentuan poli  k Hong Kong era itu. Hal ini ditandai oleh 
permintaan paspor asing semakin banyak. Tekanan-tekanan 
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demokrasi yang keras pada gerakan-gerakan prodemokrasi di 
 China pada tahun 1989 secara jelas menegaskan peringatan-
peringatan prodemokrasi lebih awal dari konsekuensi aturan yang 
 dak demokra  s.
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Modernisasi ekonomi  China dilaksanakan pada tahun 1978, 
ke  ka sesi Plenari Ke  ga dari Sebelas Komite Pusat Partai Komunis 
 China pada bulan Desember 1978 mengadakan sidang mengenai 
kebijakan modernisasi ekonomi  China. Modernisasi ekonomi 
sering pula disebut sebagai  reformasi ekonomi dan kebijakan pintu 
terbuka ( Open Door Policy and Reforma  on).

A. Faktor-faktor Penyebab
Ada beberapa faktor penyebab mengapa  China melaksanakan 

modernisasi pada tahun1978. Pertama, kinerja ekonomi  China 
terpuruk pada masa akhir pemerintahan Mao. Menurut Lao Hu, 
kemerosotan ekonomi  China disebabkan, awal 1950-an  China 
mengangkat model  industrialisasi insen  f Stalin. Walaupun  China 
berhasil mencapai kenaikan produksi industri rata-rata 10% per 
tahun, akan tetapi suplai barang-barang dan  jasa- jasa semakin 
turun dan upah riil di kota-kata mengalami penurunan dari tahun 

BAB III
MODERNISASI EKONOMI CHINA 1978
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1965 hingga 1970-an.1

Lao Hu mengilustrasikan bahwa model ekonomi yang 
diterapkan di  China pada tahun 1950-an hingga 1970-an seper   
“orang yang bunuh diri dengan menembak kakinya”. Model Soviet 
menghendaki saving yang didorong  nggi, yang dipotongkan 
melalui biaya-biaya gaji yang rendah, biaya produksi yang mahal, 
dan keuntungan  pabrik yang  nggi. Di sana  dak ada  pajak personal, 
tetapi pemerintah mengalihkan seluruh keuntungan  pabrik untuk 
diinvestasikan kembali dalam pembangunan industri lagi. Industri 
berat yang baru ini menghasilkan keuntungan tahunan yang besar di 
dalam produk nasional kotor yang dilaporkan para pemimpin  China 
dengan bangga. Tetapi, mereka juga menghasilkan pemborosan, 
ke  dakseimbangan, dan inefi siensi, sabab di sana  dak ada usaha 
untuk mengukur return negara pada kapital yang ditanamkan 
( return of investment). Keuntungan disadari sebagai kata-kata 
kotor  kapitalis dan para direktur  pabrik yang mengkhawa  rkan 
ideologi semacam itu dipersilakan “pu   ng  profi ts in command”.

Dalam  ga dekade pemerintahan  komunis,  China 
membangun total  pabrik sebesar 355.000 buah yang setara 
dengan US$213 miliar, suatu jumlah yang besar untuk ukuran 
negara miskin seper    China. Untuk mencapai ini, pemerintah 
menanarnkan modalnya kembali rata-rata 30% dari GNP-nya  ap 
tahun, yang mengalami kenaikan menjadi 36.5°lo pada tahun 
1978, yang menyisakan hanya sedikit untuk konsumsi. Bandingkan, 
total  investasi swasta Amerika pada tahun 1980 hanya 6.6% dari 
GNP-nya.

Re- investasi yang semakin naik ini mengabaikan kemampuan 
untuk mengalihkan keuntungan dari  investasi- investasi baru dan 
efi siensi mereka semakin menurun secara terus-menerus. Pada 
tahun 1957 se  ap US$67 dari aset-aset ( pabrik dan permesinan 

1 Butterfi eld, Fox,  China: Alive in the Biiter Sea, (London: Coronet Books, 1982), 
hal.359-9.
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mereka), menghasilkan US$23 yang berupa profi t dan  pajak untuk 
negara. Menjelang tahun 1976, angka ini semakin jatuh menjadi 
US $13 saja.

Penyebab penurunan ini terletak pada perencanaan pusat 
( central planning). Secara paradoks, penjelasan keborosan dan 
inefi siensi yang besar adalah perencanaan pusat, yaitu sistem 
pengaturan ( manajemen) ekonomi Soviet melalui kuota-kuota 
daripada melalui kekuatan pasar dan keuntungan ( profi ts). Secara 
teori, perencanaan pusat sangat ilmiah: negara menyusun target 
terhadap masing-masing  pabrik  ap tahun, kemudian negara 
menyediakan sumber-sumber bahan baku seperlunya dan buruh, 
kemudian  manajer- manajer perusahaan hanya perlu mengejar 
untuk menemukan kuota produksi tahunannya. 

Demikian  China waktu itu, pemerintah menjalankan industri 
dan ekanomi seper   memerintah tentara saja. Sebagai contoh, 
harga Jeep di  China lebih mahal daripada di Amerika, Jepang, atau 
Eropa. Karena bila dilihat dari kualitasnya, harga jualnya hampir 
sama dengan $9,333 lebih  nggi dari standar harga ke  ga negara 
di atas. Harga yang  nggi tersebut disebabkan oleh perencanaan 
pusat, di mana harga-harga ditentukan bukan oleh perusahaan, 
tetapi oleh pemerintah pusat melalui Komisi Perencanaan Negara. 
Oleh sebab itulah harga-harga di  China  dak efek  f. Untuk harga 
Jeep di atas, diperkirakan biaya produksinya sebesar US$6,467 
dengan keuntungan 44% per Jeep (bandingkan di Amerika yang 
hanya 15% saja). Sebagai badan usaha milik negara (SOEs),  pabrik 
harus mengembalikan lebih dari 95% dari keuntungan yang 
diperoleh ke pemerintah dan hanya boleh menahan keuntungan 
sebesar 5%. Dengan demikian,  dak ada peluang insen  f bonus 
bagi  manajer maupun karyawan.2

Kedua, adanya tuntutan penggabungan kembali 
( reunifi ca  on) wilayah-wilayah yang terpisah akibat  kolonialisasi. 

2 Butterfi eld, Ibid., hal.363 dan 365.
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Selama  abad penghinaan, sebagian besar dari wilayah  China, 
dikuasai oleh kekuatan-kekuatan musuh, seper   Hong Kong, 
Taiwan, dan Macao melalui serangkaian perjanjian yang  dak 
seimbang ( unequal agreements).3 Meskipun sejak awal mula 
pemerintahan Mao menolak perjanjian-perjanjian tersebut 
dan menuntut pengembalian wilayah-wilayah tersebut, tetapi 
baru pada masa pemerintahan dengan Xiaoping,  China berhasil 
mengurangi perasaan malu pada  abad penghinaan.

Penggabungan kembali Hong Kong pada tahun 1997, 
dimaksudkan sebagai  pilot-proiect untuk menarik penggabungan 
Macao dan Taiwan pada masa yang akan datang. Persetujuan 
Inggris- China tahun 1984 (Sino-Bri  sh Joint Declara  on 1984) 
mengenai penggabungan kembali Hong Kong dengan  China pada 
tahun 1997, dengan jaminan sistem ekonomi dan sosial Hong Kong 
tetap akan dipertahankan. Peking berharap dapat menggunakan 
hal ini sebagai contoh untuk menunjukkan kepada Kuomintang 
kesungguhannya atas prinsip-prinsip reunifi kasi. Sesungguhnya, 
Peking bahkan telah berusaha lebih banyak ke  mbang sekadar 
menyodorkan Hong Kong sebagai contoh.  China meyakinkan 
Taiwan bahwa setelah reunifi kasi Taiwan akan diizinkan untuk 
tetap menjalankan pemerintahan lokalnya yang terpisah, untuk 
mempertahankan kekuatan pertahanannya sendiri, dan uniuk 
menjalankan peranan internasional yang bebas namun terbatas. 
Tidak disebutkan apakah  China akan mengizinkan Taiwan untuk 
mengimpor senjata sendiri.4

Ke  ga, program modernisasi  China juga menawarkan 
rangsangan bagi Taiwan dan Macao melalui Hong Kong sejauh 
menguntungkan  China. Modernisasi telah memunculkan sikap 
amat fl eksibel terhadap kegiatan-kegiatan usaha bebas, termasuk 

3 Jones, Walter S., Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan Ekonomi-Politik 
Internasional dan Tatanan Dunia. (2), (Terj.), (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 
hal.189.

4 Jones, Walter S., Ibid., hal.189.
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di antaranya, terbukanya  China bagi penanaman modal dari 
Barat dan Jepang, serta penciptaan wilayah-wilayah  perdagangan 
bebas (seper   Guangdong, Shanghai, dan Shensen) di mana 
perdagangan  kapitalis dapat berlangsung.  China berpendapat 
bahwa berkembangnya modernisasi di  China, membuat reunifi kasi 
di bawah pemerintah Peking bertambah menarik bagi semua 
pihak, kecuali kaum poli  si berhaluan konserva  f di Taiwan.5

B. Tujuan dan Strategi Modernisasi  China
Dengan adanya faktor-faktor penyebab (pendorong) 

modernisasi ekonomi di  China di atas,  China mempunyai beberapa 
tujuan mendasar dari modernisasi dan reunifi kasi Hong Kong6. 
Kebijakan  China menyangkut Hong Kong mempunyai kaitan dengan 
 ga tujuan yang fundamental sebagai berikut: 7

1. untuk meningkatkan kebahagiaan dan rasa aman bagi 
kehidupan masyarakat Hong Kong,

2. mendukung kesejahteraan pembangunan  China, dan
3. memajukan normalisasi antara komunitas  China dengan 

komunitas internasional.
Dari tujuan-tujuan yang diharapkan  China tersebut, tampak 

ada dua substansi dasar, yaitu bahwa reunifi kasi Hong Kong, secara 
bilateral (internal), harus menyumbang atau mendukung ekonomi 
 China tetapi  dak akan mengubah apa saja yang telah berjalan di 
Hong Kong. Selain itu, dengan adanya reunifi kasi Hong Kong,  China 
akan memperbaiki citra internasionalnya dengan normalisasi 
hubungannya dengan Barat yang selama ini telah tercitra sebagai 
negara  komunis. Hong Kong merupakan jendela utama  China 
untuk menjajagi normalisasi internasional.

5 Jones, Walter S., Ibid., hal.190.
6 Termasuk Macao, Taiwan, dan wilayah-wilayah lain.
7 Jue, Fang, “Program for Democratic Reform”, Journal of Democracy, 9 (4), 

National Endowment for Democracy and the Johns Hopkins University Press, 
October 1998, hal.16-17.
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Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, tentu saja  dak 
gampang. Karena Hong Kong berbeda dengan  China. Dengan 
demikian, problem pertama yang harus dihadapi adalah integrasi 
poli  k mereka. Salah satu komponen pen  ng dari kemakmuran 
diri stabilitas jangka panjang Hong Kong adalah perkembangan 
akselerasi sistem demokrasi yang berlangsung konsisten bersama-
sama dengan perkembangan ekonorni dan kesadaran warga negara 
yang  nggi. Perlindungan seluruh hak-hak fundamental masyarakat 
Hong Kong, hak menyatakan pendapat, kebebasan pers, publikasi, 
demonstrasi, perlindungan hukum, dan kebebasan berorganisasi 
dan pembelaan, amandemen, penjelasan enforcement of the laws, 
dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kejahatan-kejatahatan 
yang mengancam keamanan nasional, seper   kekacauan, subversi, 
dan pemberontakan, seharusnya diatur dengan prinsip-prinsip 
kebebasan, demokrasi, dan toleransi. Karena Hong Kong merupakan 
kota internasional yang sangat unik dan besar perha  annya tentang 
hak-hak asasi manusia dan demokrasi di Hong Kong harus dihargai.

Dengan melihat komplikasi tersebut,  China mengahadapi 
tuntutan demokrasi dari Hong Kong, suatu halyang  dak bisa 
dilakukan di  China, mempertahankan kemakmuran, dan stabilitas 
poli  k Hong Kong di satu sisi, tetapi juga menggharapkan ekonomi 
 China akan diuntungkan, baik secara internal maupun eksternal. 
Untuk itu,  China menerapkan strategi modernisasi ekonomi 
sebagai   k berat dari tujuan awal dan menjauhkan modernisasi 
( reformasi) poli  k secara radikal, baik di Daratan atau di Hong 
Kong. Strategi ini tampak ke  ka pemerintah Beijing melakukan 
pembantaian demonstsrasi yang menuntut demokra  sasi 
( reformasi poli  k)  China di Lapangan Tiananmen pada bulan 
Juni 1989. Sedang strategi yang berkaitan dengan Hong Kong, 
pemerintah  China mengizinkan demokra  sasi dalam pemilihan 
 Legco dan  Exco secara bertahap paling lambat akhir 2007.
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C. Modernisasi Ekonomi  China
1. Reformasi Dimulai dari Pedesaan

Pada tahun 1978 garis besar  reformasi bagi ekonomi  China 
benar-benar dilaksanakan. Sepuluh tahun di bawah “ Revolusi 
Budaya”,  China telah mengalami distruksi yang besar dan 
membawa ekonomi nasional hampir bangkrut. Masyarakat merasa 
masalah-masalah makanan dan pakaian menggerogo   mereka dan 
lebih dari 200 juta petani hidup di bawah garis kemiskinan. Adalah 
suatu keharusan untuk mereformasi ekonomi, terutama ekononi 
pedesaan dengan tujuan untuk menyediakan bahan makanan 
pada jumlah penduduk yang melimpah.8

Para petani merupakan masyarakat yang paling pragma  s. 
Pada bulan Desember 1978, 18 keluarga dari Desa Xiaogang, 
Kabupaten Fengyang menemukan “sistem pertanggungjawaban” 
kuota-kuota yang disesuaikan bagi masing-masing rumah tangga 
untuk menaikkan produksi mereka. Mereka mengambil peran 
dalam memecahkan sistem big-pot dan membuat langkah maju 
yang berani dengan membuka  reformasi ekonomi pedesaan. 
Dengan didukung oleh para pemimpin generasi kedua yang 
diketuai  Deng Xiaoping, para petani di seluruh negara segera mulai 
menciptakan gerakan berskala nasional menuju  reformasi.

Debat nasional dalam masalah ‘prak  k merupakan satu-
satunya kriteria kebenaran’ pada bulan Mei 1978 secara ideologi 
mendorong  reformasi, sementara sesi Plenari Ke  ga dari Sebelas 
Komite Pusat Partai  komunis  China pada bulan Desember 1978 
yang menekankan prioritas pembangunan ekonomi, mendorong 
sebuah jaminan poli  k (poli  cs guarantee).

Sistem komunal masyarakat yang menyumbangkan 
administrasi pemerintah dengan  manajemen komunal 
membuk  kan mempunyai beberapa keunggulan. Ini memberi 

8  China Today, “Two Decades of Economic Reform”, Vol. XLVII No.10, Octobre 
1998, hal. 10.
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penyeragaman dalam cara pelaksanaan ( treatment) bagi seluruh 
kinerja, terutama dalam mendorong produksi pertanian. 
Penciptaan dan perluasan sistem pertanggungjawaban mendorong 
 reformasi sistem komunal. Dalam tahun 1980, masyarakat 
komunal Xiangyang, Kabupaten Guanghan, Provinsi Sichuan 
menjadi sistem komunal pertama kali yang menghapuskan sistem 
komunal pedesaan dengan menggan   pemerintahan baru yang 
berbentuk “ township” dan komite-komite pedesaan disusun 
(diperbaharui) kembali. Perubahan ini disetujui oleh pemerinah 
pada tahun 1982. Menjelang 1994, total komunal sejumlah 90.000 
telah digan   oleh 50.000 pemerintahan “ township” dan barisan 
dan  m-  m produksi yang terorganisasi sebagai komite-komite 
dan kelompok-kelompok pedesaan. Sistem pertanggungjawaban 
rumah tangga diimplementasikan di 98% area pedesaan yang ada 
di seluruh negeri dan para pemimpin pemerintahan  township 
dan desa dipilih secara langsung dan demokra  s. Pada tahun 
1998 pemerintah pusat membuat keputusan untuk memperluas 
kontrak tanah periode 30 tahun dan dengan pengonsolidasian 
pertanggungjawaban sebagai kebijakan yang terus dijalankan.

Reformasi pedesaan yang intensif telah memberi mo  vasi 
berjuta-juta petani  China dan membantu mengembangkan 
ekonomi desa. Pada tahun 1984 output biji-bijian melampaui 
400 juta ton, hampir mendeka   per kapita persediaan rata-rata 
dunia untuk pertama kalinya. Pada tahun 1996 produksi biji-bijian 
mencapai 500 juta ton dan tahun 1997 nilai ini diupayakan untuk 
terus naik.  China menjadi  swasembada bahan pangan (biji-bijian), 
yang sekaligus memecahkan permasalahan pangan selama ini. 
Secara simetris, per kapita pendapatan para petani meningkat 15 
kali dari 133 yuan dalam tahun 1978 menjadi 2,090 yuan dalam 
tahun 1997.

 Perusahaan-perusahaan  township muncul sebagai mesin 
pertumbuhan baru yang mendorong pembangunan ekonomi 
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negara. Pada tahun 1997 nilai tambah output perusahaan-
perusahaan  township mencapai 2.07 triliun yuan, kira-kira 27.7% 
dari GNT dan 150 kali lebih besar daripada tahun 1978.  Perusahaan-
perusahaan  township yang menyerap 135 juta  surplus tenaga 
kerja pedesaan, mempercepat tahap urbanisasi dan  industrialisasi 
pertanian dan menciptakan usaha-usaha jangka pendek kesehatan 
bagi para petani. Pada waktu yang sama, mereka menjadi kekuatan 
yang pen  ng dalam usaha untuk rnemuaskan permintaan pasar 
domes  k dan menaikkan  ekspor- ekspor. Dalam tahun 1997, nilai 
 ekspor barang-barang  China tercatat 694,7 miliar yuan, 45.8% dari 
total negara.

2. Target Reforrnasi adalah Daerah Perkotaan
Reformasi kota yang dimulai dengan pilot-program-nya di 

Provinsi Sichuan melalui perusahaan-petusahaan milik negara lima 
besar atau yang dikenal dengan  State Own Firms (SOEs), dijamin 
lebih besar kekuasaan mereka (otonomisasi) dalam pembuatan 
keputusannya pada bulan Oktober 1978. Menjelang awal 1980-
an, program perdana tersebut telah dikembangkan menjadi lebih 
dari 1.100 SOEs di seluruh negeri. Pada tahun 1983 pemerintah 
pusat menunjuk Chongqing sebagai kota pertama untuk  reformasi 
kota yang komprehensif dan menjamin kekuasaan yang besar pada 
 ngkat provinsi dalam mengatur ekonominya. Hal ini merupakan 

sebuah usaha yang panjang dalam  reformasi – reformasi  dak saja 
berisi  desentralisasi pembuatan keputusan dalam  manajemen 
perusahaan, tetapi juga berisi restrukturisasi sistem perkotaan 
secara komprehensif.

Untuk mendorong perubahan berkelanjutan, perencanaan 
pusat mencatat 13 kota sebagai target  reformasi, yang melipu   
Wuhan, Guangzhou, Delian, dan Shenzen, dan memilih 17 kota 
berukuran medium, yang melipu   Changzhau dan Shashi, untuk 
eksperimentasi lebih jauh tentang  reformasi secara komprehensif 
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restrukturisasi  manajemen perusahaan-perusahaan secara dras  s, 
perdagangan luar negeri, tenaga kerja, kesehatan masyarakat, 
keamanan sosial, perumahan, dan sistem pendidikan dalam kota-
kota yang menjadi target pertama ini menjadi contoh keberhasilan 
 reformasi kota secara nasional.9

Usaha-usaha seper   yang dilakukan dalam eksperimen 
 reformasi perdana di pedesaan dan perkotaan membantu 
memecahkan hambatan-hambatan seper   batas-batas 
antardaerah, departamen, dan sektor dalam memajukan kerja 
sama ekonomi horizontal dan memberi peran berbagai fungsi kota-
kota secara komprehensif, dengan menaikkan jumlah area-area 
ekonomi yang luas yang dipusatkan di sektor-sektor besar  China 
Timur,  China Tenggara,  China Selatan,  China Tengah, dan Timur Laut 
yang berada di sekitar Shanghai, Chongqing, Guangzhou, Wuhan, 
dan Senyang secara bersamaan. Hal ini memajukan integrasi pasar 
domes  k dan menyumbang pada standar kehidupan yang lebih 
bagus bagi penduduk kota. Antara tahun 1978-1997, pendapatan 
per kapita dari penduduk perkotaan naik hampir 1630%, dari 316 
yuan menjadi 5,160 yuan dan kepadatan penduduk naik 2 kali lebih 
besar, dari 3.6 m2 menjadi 8.8 m2 per orang.

3. SOEs merupakan Sektor Industri yang Rentan Runtuh
Sebelurn tahun 1978, sektor-sektor SOEs, sektor-sektor 

usaha kolek  f, dan swasta menyumbang berturut-turut 77%, 
22%, dan kurang dari 1% secara bersamaan terhadap GDP  China. 
Posisi dominan sektor negara mendorong perubahan dalam 
hubungan krusial SOEs dan mengalami penurunan kinerja setelah 
diterapkannya program  reformasi ekonomi  China.

Dengan adanya  desentralisasi kekuasaan pembuatan 
keputusan dalam SOEs pada akhir 1970-an,  China membuat 
serangkaian usaha-usaha eksplora  f untuk mereformasi SOEs. 

9  China Today, Ibid., hal.12.
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Pada awal 1980-an, sistem pertanggungiawaban rumah tangga 
dikenalkan di kota-kota (setelah berhasil di desa-desa atau 
pertanian) yang memberi kontrak kepada perusahaan-perusahaan 
milik negara (SOEs) besar dan me-leasing SOEs kecil. Pada tahun 
1983 dan 1984 dua langkah besar telah diambil untuk menggan   
penanganan atas profi t-profi t dengan sistem  pajak10. Dalam 
tahun 1985, sistem saham (share holding) diins  tusikan pada 
perusahaan-perusahaan yang dijadikan sebagai percobaan. 
Pada tahun 1987 sistem kontrak dan pertanggungjawaban 
diimplementasikan di seluruh SOEs dan pada bulan 
September 1987 pemerintah pusat melaksanakan pos-
petunjuk ekonomi baru. Negara mengatur pasar dan pasar 
memberi petunjuk perusahaan-perusahaan yang langsung 
mengarahkan  reformasi ekonomi sosialis  China menuju 
ekonomi yang berorientasi pasar.

 Deng Xiaoping, Bapak Arsitek Reformasi  China, membuat 
pidato selama tur (keliling) pengangkatannya di  China Selatan 
pada awal 1992, dengan menghimbau tujuan  reformasi adalah 
untuk menguatkan sistem ekonomi pasar. Dengan menekankan 
bahwa  reformasi seharusnya menyumbang pada  produk  vitas 
sosial, kekuatan nasional, dan standar kehidupan masyarakat 
yang lebih baik. Dia juga menyarankan pada usaha yang kuat 
untuk merestabilisasikan pasar saham dan surat-surat berharga 
(securi  es) guna mempercepat pembangunan ekonomi  China. 

Dalam sebuah dokumen yang berjudul “Decisions on a 
number of Issues Related to the Establishment of a Socialist 
Market Economy” yang diterbitkan oleh pemerintah pusat pada 
bulan November 1993, seluruh SOEs diharuskan mengubah dan 
memperkuat sistem perusahaan modern untuk mengadaptasi 

10 Pada masa Mau, penanganan profi t dilakukan dengan menanamkan kembali 
95% profi t perusahaan dalam bentuk pendirian industri-industri berat lainnya dan 
hanya 5% profi t ditinggal di perusahaan-perusahaan (SOEs) yang mendapatkan 
profi t tersebut. Lih. dalam Butterfi eld, Fox, Op.,Cit.
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sosialisme produk dan ekonomi pasar. Dalam tahun berikutnya, 
State Council menolak sistem kontrak dan menggan  nya 
dengan peruhahan-perubahan yang melipu    pajak nilai tambah, 
pembukaan lapangan pekerjaan, keamanan sosial, dan sistem 
perumahan. Pada tahun 1997 State Council memilih 120 kelompok 
perusahaan besar untuk mempelopori perubahan yang begitu 
drama  s dalam pelaksanaan prinsip “cleary  established ownership, 
well-defi ned powers and responsibili  es, separa  ng entrepizes 
administra  ons, and scien  fi c management”. Pada waktu yang 
sama 111 kota-kota besar dan menengah diseleksi untuk uji coba 
pengop  malan kapital.

Reformasi ini mengubah struktur ekonomi  China, 
sumbangan sektor pemerintah terhadap GDP menurun menjadi 
sekitar 50%, sementara sektor swasta sekarang meningkat menjadi 
kira-kira 20%. Ekonomi kolek  f juga tumbuh hampir 30% dari GDP. 
Meskipun kenyataannya bahwa beberapa SOEs telah mendapatkan 
tantangan baru dan sedang tumbuh, tetapi rnasalah-masalah yang 
mengakar kuat masih ada, seper   kerugian. Pada tahun 1997 
kerugian-kerugian SOEs naik menjadi 74.4 miliar yuan, sementara 
perusahaan-perusahaan pertanian milik negara mengalami 
kerugian lebih dari 120 miliar yuan. Teks  l, sektor tambang batu-
bara, dan militer menderita kerugian paling parah.

Untuk melaksanakan  reformasi SOEs lebih jauh, pemerintah 
pusat menentukan permulaan tahun 1998 sebagai tahun strategis 
untuk merestrukturisasi SOEs selama  ga tahun untuk mengatasi 
SOEs medium dan besar dari situasi kesulitan dan untuk rnemperkuat 
sistem perusahaan modern dalam perusahaan-perusahaan yang 
sangat kuat menjelang akhir abad ini melalui usaha-usaha renovasi 
dan pengembangan  manajemen, penerapan sebuah kebijakan 
“pengaturan perusahaan-perusahaan besar yang bagus dengan 
mempermudah pengawasan atas semua perusahaan-perusahaan 
yang ada”, dan “mendorong merger perusahaan, standarisasi 
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prosedur-prosedur kebangkrutan, pendiversian para pekerja 
yang telah laid-off , peningkatan efi siensi melalui pengecilan staf, 
dan penggalakan proyek-proyek pengentasan pengangguran”. 
Industri-industri teks  l didesain sebagai sektor perdana dalam 
restrukturisasi ini. Sebesar 40 miliar yuan cadangan  devisa telah 
disediakan untuk membantu SOEs besar dan medium yang sedang 
direstrukturisasi. Diharapkan dalam waktu yang  dak lama, SOEs 
telah mampu keluar dari situasi sulit dan mulai tumbuh.11

4. Makroekonomi: Reformasi secara Menyeluruh
Keberhasilan  reformasi di pedesaan (pertanian), perusahaan 

(SQEs, Kolek  f dan swasta) dan kota secara komprehensif 
menyebabkan  China menggeser fokusnya terhadap serangkaian 
 reformasi makroekonomi, yang melipu    reformasi keuangan, 
 moneter,  pajak, perdagangan luar negeri, percenanaan, penentuan 
harga, dan sistem  investasi. 

Hal ini dimulai dengan perubahan dalam sistem kurs 
( foreign-exchange) pada tahun1993. Kebijakan  ngkat kurs yang 
dual dieliminasi dan pemerintah mengeluarkan kebijakan  ngkat 
kurs tunggal yang moderat (smile) mengambang. Reformasi sistem 
 fi skal diterapkan pada tahun 1994. Sistem perpajakan  lokal, pusat, 
dan gabungan diterapkan. Biro-biro  pajak  lokal dan nasional 
didirikan. Hal ini meyakinkan sumber pendapatan pemerintah 
pada semua  ngkatan yang stabil.

Tahap berikutnya adalah mereformasi sistem  moneter dan 
 investasi. Bank sentral, bank pelaksana, dan bank-bank dagang 
dibatasi secara jelas, dan 3 bank pelaksana, 4 bank dagang, dan 5 
bank pengelola saham didirikan. Sementara itu, menajemen saham 
dan pasar sekuritas didorong. Seper   penetapan harga, sebelum 
tahun 1978, 97% semua harga ditetapkan oleh pemerintah 
(negara), sekarang, bagaimana pun, lebih dari 93% harga benar-

11  China Today, Ibid., hal.13.
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benar ditentukan secara bebas oleh pasar. Mekanisme pasar 
sekarang sedang memainkan peran yang menentukan.

Dalam perdagangan luar negeri, sistem agen secara luas telah 
diimplementasikan, terutama melalui Hong Kong dan perusahaan 
menengah atas dijamin lebih bebas dalam melaksanakan  ekspor. 
Ini telah membantu memajukan peningkatan yang berkelanjutan 
dan cepat dalam eskpor- impor, dan memungkinkan cadangan 
 devisa mengalami kenaikan yang tajam (US$140 miliar), yang bisa 
bertahan dari krisis fi nansial Asia tahun 1997, dan melindungi 
reninbi dari  devaluasi.

Menjelang pemilihan pemimpin baru pada bulan Maret 
1998, restrukturisasi ins  tusional yang dras  s dilakukan dengan 
memperlihatkan determinasi yang tegas dari pemimpin generasi 
ke  ga di bawah  Jiang Zemin untuk mempercepat  reformasi dan 
pembukaan ke dunia luar yang lebih luas. Jumlah menteri dan 
komisi di bawah State Council dirampingkan dari 40 menjadi 20 
orang, lebih dari 200 ins  tusi se  ngkat biro dipotong dan staf 
pemerintah dikurangi mendeka   47.5%. Fungsi pemerintah 
didefi nisikan kembali dan  manajemen ekonomi di  ngkatkan. 
Reformasi kolateral antara sistem sirkulasi panen, fi nansial, 
perumahan, tenaga kerja, dan asuransi medis meletakkan fondasi 
yang solid bagi negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 
dan tujuan-tujuan kemajuan sosial yang disusun pada tahun 1998.

D. Modernisasi Poli  k  China: Model  Incremental
Pelaksanaan  reformasi di negara yang mempunyai jumlah 

penduduk 1,2 miliar orang tersebut  dak mempunyai model 
yang di  ru. Karena se  ap reforrnasi yang akan dilaksanakan, ia 
harus membuk  kannya terlebih dahulu sebelum bener-benar 
dilaksanakan secara nasional dan pertumbuhannya sedikit 
demi sedikit (incremental). Seper   sistem pertanggungjawaban 
yang dilaksanakan di area pertanian pedesaan, pertama kali 
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diujicobakan di desa Xiaogang, Kabupaten Fenyang, dan sistem 
komunal dan perkotaan diujicobakan terlebih dahulu melalui 
pemberian otonomi pembuatan kekuasaan pada 5 SOEs di Kota 
Chongqing. Jika kita melihat 20 tahun yang lalu, di mana  reformasi 
baru dilaksanakan, kita dapat melihat bagaimana  reformasi telah 
menggerakkan dari keluarga-keluarga pedesaan menjadi  township, 
dari perusahaan-perusahaan menjadi kota-kota, dari area-area 
pantai menjadi pelabuhan, dan dari  ndakan-  ndakan mikro 
menjadi kebijakan-kebijakan makro. Ini didukung oleh kenyataan 
dan dikarakteris  kkan oleh pilot-projects yang dicoba sebelum 
diterapkan secara nasional dan  reformasi (ekonomi) terlebih 
dahulu, baru  reformasi poli  k.

Reformasi poli  k di  China seper   telah disinggung di atas, 
hanyalah mempertegas atau mengurangi peran partai dalam 
pemerintahan. Hal ini diimplementasikan dalam perampingan 
staf, pengurangan biro, dan lain-lainm tetapi tetap memberikan 
porsi yang besar terhadap kekuatan nasional di pundak Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA). Buk   yang paling kuat adalah ke  ka 
terjadi pembantaian di Lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989 
untuk mengerem permintaan demokra  sasi secara cepat.

Dalam hubungannya dengan Reunifi kasi Hong Kong,  China 
juga menerapkan model incremental untuk menarik Taiwan dan 
Macao di satu sisi dan di sisi lain. Hong Kong mampu menyumbang 
perannya. terhadap usaha normalisasi lebih luas dengran Barat 
dan menopang kemajuan ekonomi  China ( reformasi  China) tanpa 
membebani kemajuan Hong Kong sendiri.
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Ke  ka  China melaksanakan modernisasi ekonomi pada tahun 
1978, Hong Kong telah memasuki era  industrialisasi tahap kedua –
oleh Haggard disebut dengan tahap pertumbuhan orientasi  ekspor 
tahap kedua (sejak 1975) yang dicirikan dengan peningkatatan 
spesialisasi produk-produk,  ekspansi  jasa- jasa fi nansial, dan 
perdagangan melalui kebijakan industri yang diseleksi.1

Tingginya ongkos-ongkos produksi di Hong Kong, seper   
naiknya biaya tenaga kerja2, meyebabkan industri-industri  padat 
karya yang dikembangkan Hong Kong pada periode indus  rialisasi 
orientasi  ekspor tahap I (1950), mulai memindahkan ( relokasi) 
ke  China Daratan secara besar-besaran, khususnya di provinsi-
provinsi dekat dengan pantai (yang disebut Zona Ekonomi Ekslusif: 
Shanghai, Guangdong, dan Shensen). Sinergi tenaga kerja murah 
 China dengan Hong Kong, yang telah mempunyai know-how dan 

<?>  Sung, Yun Wing, The  China-Hong Kong Connection: The Key to  China’s  Open 
Door Policy, (Colarcraft, 1991), hal.16 atau Haggard, Op.Cit., hal.25.

2 Hobday, Op.Cit., hal.170.
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bagaimana mengolah modal yang baik, telah menjadi faktor utama 
di balik keberhasilan peningkatan  ekspor  China yang spektakuler.

Sebelum kebijakan  Open Door Policy 1978, ikatan ekonomi 
antara Hong Kong dengan  China cukup kuat, tetapi hubungan-
hubungan tersebut hanya bersifat asimetris dari satu sisi saja. 
Hong Kong terbuka bagi  ekspor- ekspor dan  investasi  China, tetapi 
 China tertutup bagi  ekspor dan  investasi Hong Kong, dan warga 
Hong Kong juga sulit untuk mengunjungi  China. Selain itu ekonomi 
Hong Kong masih rentan terhadap se  ap gejolak poli  k Daratan.3

Pada tahun 1960-an Hong Kong merupakan pasar utama 
 China. Surplus perdagangannya sekitar 115 dari total  ekspor  China. 
Selanjutnya,  China memanfaatkan uang yang diperoleh untuk 
mengimpor padi, bahan mentah, serta barang-barang kapital dari 
negara-negara maju. Dengan pencanangan  reformasi ekonomi pada 
tahun 1978, hubungan ekonomi kedua belah pihak lebih seimbang 
dan terjadi antardua sisi atau arah (simetris). Keberhasilan program 
 Open Door Policy  dak terlepas dari keberhasilan peran Hong Kong 
di dalamnya. Ada empat peran Hong Kong dalam hal keberhasilan 
 Open Door Policy, antara lain:

1. Hong Kong sebagai pemodal ( fi nancier),
2. Hong Kong sebagai partner perdagangan ( trading partnership),
3. Hong Kong sebagai perantara ( middleman/ intermediary),
4. Hang Kong sebagai fasilitator ( facilitator).4

A. Hong Kong sebagai Pemodal
 China sengaja melaksanakan kebijakan pintu terbuka demi 

hubungan yang dekat dengan Hong Kong atau Taiwan. Pada tahun 
1979 Provinsi Guangdong dan Fujian mendapatkan kekuasaan 
untuk mengoperasikan Special Economic Zones (SEZs), di mana 
mereka akan memiliki otonomi dalam melaksanakan perdagangan 

3 Haggard, Op.Cit.,hal. 116. Sejak Hong Kong memasuki EQ12 (19975), ekonomi 
Hong Kong lebih mandiri dan kuat.

4 Sung, Yun Wing Op.Cit., hal.25.
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dan  investasi. Ada  ga SEZs di Provinsi Guangdong, yaitu Shenzhen, 
Zhuhai (yang berdekatan dengan Hong Kong dan Macao), dan 
Shantaou (yang mempunyai hubungan dekat dengan  China 
perantauan, termasuk masyarakat Hong Kong yang berasal dari 
Shantaou). Sedangkan Provinsi Fujian, mengoperasikan Xiamen 
yang hanya beberapa mil di seberang perairan Taiwan.

Di atas kertas,  bisnis Hong Kong  dak menerima konsensi 
khusus di  China seper    bisnis asing lainnya. Tapi dalam kenyataan, 
berdasarkan kedekatan geografi snya dan ikatan kekeluargaan, 
 bisnis Hong Kong mendapatakan keuntungan khusus. Sering 
pengusaha Hong Kong mendapatkan konsensi is  mewa dari 
pengusaha  lokal Guangdong akibat jaringan kekeluargaan mereka. 
Di samping itu, mudah bagi orang  China-Hong Kong yang  dak 
mempunyai visa untuk memasuki Hong Kong daripada orang-
orang asing lainnya.  China juga lebih membuka pintunya bagi Hong 
Kong daripada negara-negara lain. Bagi Hong Kong sendiri, mereka 
membuka pintunya bagi siapa saja, termasuk  China, walaupun 
Hong Kong cukup ha  -ha   untuk mengontrol orang-orang yang 
masuk  China, karena khawa  r terhadap imigran gelap. 

Untuk menjaga hubungan baiknya dengan Hong Kong, 
Beijing pun mengawasi orang-orang yang mengunjungi Hong 
Kong, sehingga tampak kesan lebih sulit mengunjungi Hong 
Kong daripada negara-negara pengawasan  dak terlalu ketat 
terjadi pada orang-orang  China yang punya pasapor pemerintah 
Hong Kong, diperkirakan 60.000 orang  China Daratan bekerja 
di perusahaan-perusahaan Hong Kong. Berdasarkan hubungan 
kekeluargaan, banyak dari mereka yang biasa  nggal di Hong Kong 
dan beberapa orang  China Daratan menjadi “ bisnis representa  ve” 
dari perusahaan  lokal.

Peran Hong Kong sebagai pemodal, dibagi menjadi dua; 
dalam  investasi langsung (FDI) yang sebagian besar investasinya 
ditanamkan dalam sektor-sektor riil dan oleh karenanya bersifat 
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jangka panjang dan dalam  investasi  dak langsung (pasar saham). 
Peran Hong Kong dalam penyediaan modal langsung awalnya 
terjadi pada lokasi ( ekspansi) perusahaan-perusahaan  padat karya, 
seper   pada industri-industri pakaian, teks  l, dan elektronika 
ringan.

Tabe1 12 Investasi Kumula  f di  China dan Guandong (US$ Juta)
  

* Investasi asing termasuk  investasi asing langsung, 
maupun  investasi asing lainnya.

(menggambarkan persentase dalam total nasional)

(Sumber: Disadur dan saduran: Sung, Yun Wing, Joint Cetre 
for Asia Pasifi c Studies Toronto, 1992, h.11).

Industri elektronika mulai menginvestasikan ke  China 
Daratan pada awalnya kualitas output elektronika secara umum 
masih rendah dan terkonsentrasi pada penyelesaian setengah 
jadi,  manufaktur sederhana. Menurut Fok (1991: 262-3) hal ini 
disebabkan oleh kurangnya disiplin dan mo  vasi yang sering 
dikomplain oleh para investor Hong Kong. Tetapi, pada akhir tahun 
1980-an permasalahan tersebut dapat diatasi. Setelah itu, banyak 
perusahaan-perusahaan  manufaktur yang mengalir ke  China dan 
menjelang tahun 1992 diperkirakan sekitar 90% perusahaan-
perusahaan Hong Kong memiliki atau pengoperasikan  pabrik-
 pabrik atau subkontrak untuk mendirikan perusahaan di  China.5

5 5 Hobday, Op. Cit., hal_171.
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Tingginya peran Hong Kong dalam  investasi langsung 
di  China rnengaburkan peran pen  ngnya Hong Kong sebagai 
 middleman. Hong Kong merupakan pemasok  investasi terbesar 
 China.  Perusahaan-perusahaan  mul  nasional biasanya sangat 
berha  -ha   dalam menanamkan modal secara langsung 
ke  China sehingga mereka melihat wakilnya di Hong Kong 
berinvestasi terlebih dahulu dengan memanfaatkan Hong Kong 
yang mempunyai keahlian tentang  China jika sukses, barulah 
perusahaan-perusahaan induknya menyusul. AS dan Jepang 
merupakan investor pen  ng lainnya di  China, walaupun menurun 
tajam sejak insiden Tiananmen. Ada pun negara-negara investor di 
 China tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12 Negara-negara Investor di  China

(Sumber: Almanac of  China’s Foreign Rela  on and Trade)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa investor asing di 
 China paling besar diduduki oleh Hong Kong dengan nilai kualita  f 
sebesar US$26.480 juta (58.5% dari nilai total  investasi asing di 
Hong Kong). Setelah itu, diiku   oleh Amerika Serikat sebesar 
US$4.476 juta (9.9%) dan Jepang US $3.662 juta (8.1).

Investasi Hong Kong di  China sangat bervariasi, dari skala 
kecil sampai poyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 1980-an 
pinjaman Hong Kong  dak terlalu besar, tapi ada peningkatan 
berar  , dari 0.6% pada tahun 1983 menjadi 9,4% pada tahun 1989. 
Pinjaman luar negeri ini termasuk kecil, sebab  dak dilakukan 
secara resmi (antarpemerintah). Walaupun demikian, pada tahun 
1987 perusahaan-perusahaan  China tetap mencari pinjaman 
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melalui Hong Kong’s Stock-Market dan tetap ada tanda-tanda 
 China memanfaatkannya di tahun-tahun mendatang. Hong Kong 
merupakan pusat dari 80% bantuan bersama untuk  China ( China’s 
Syndicated Loans). Sindiksi pinjaman ini nan  nya berfungsi pen  ng 
dalam peran Hong Kong sebagai perantara. Pinjaman luar negeri 
 China yang bersindikasi di Hong Kong meningkat dari 6% pada 
tahun 1979-1982 menjadi 31% pada tahun 1987, tetapi menurun 
lagi menjadi 14% pada tahun 1989 akibat ketegangan di dalam 
tragedi Tiananmen. Tingginya pinjaman sindikasi pada tahun 1987 
berhubungan dengan kebijakan  desentralisasi Beijing pada tahun 
1986 untuk meningkatkan bantuan asing di beberapa provinsi 
maupun di perusahaan-perusahaan.

Sementara itu,  investasi  China banyak juga yang ditanam di 
Hong Kong, bahkan ada kecenderungan menyaingi  investasi Hong 
Kong di  China. Hal ini disebabkan mereka melakukan  investasi 
melalui kantor cabang Hong Kong. Investasi kumula  f  China di 
Hong Kong diperkirakan sekitar 10 juta dollar. Disinyalir, juga 
ada insen  f untuk penguasa  lokal dan perusahaan-perusahaan 
 China untuk mendirikan kantor cabangnya di Hong Kong demi 
mengurangi kontrol perdagangan asing, seper   pertukaran uang.

Investasi  China di Hong Kong sangat bermacam-macam, 
melipu   semua sektor ekonorni Hong Kong, seper   bank, asuransi, 
perdagangan entre port, pengapalan, real estate, penerbangan, 
dan  manufaktur. Investasi dalam pembuatan pelabuhan udara 
Chek Lap Kok merupakan salah satu  investasi terbesar  China di 
Hong Kong. Investasi  China digunakan untuk memperkuat posisi 
 China di Hong Kong sebagai pintu lalu lintas internasional.

Proses akselerasi  investasi- investasi dari Hong Kong ke 
Daratan menggambarkan pulangnya “capital fl ow” pada tahun 
1950-an dari para pengungsi Guangdong dan Shanghai era 
kekacauan. Investasi mereka di  China memberikan kontribusi yang 
luas terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 1980-an dan 
awal 1990-an.
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Meskipun adanya ke  daktentuan poli  k menjelang 
pengembalian Hong Kong ke  China tahun 1997, banyak pengusaha 
(businessman) merasa yakin terhadap kesempatan-kesempatan 
peningkatan profi t sebagai hasil dari sinergi dengan  China dan 
pertumbuhan pasar Daratan. Salah satu survei dari perusahaan-
perusahaan yang dijalankan Hong Kong dan perusahaan-
perusahaan  mul  nasional yang dilakukan pada tahun 1993 
memperlihatkan bahwa sebagian besar sangat antusias berbisnis 
dengan  China, meskipun ada kesulitan-kesulitan poli  k dan 
overhea  ng ekonomi Daratan. Survei tersebut melibatkan 176 
perusahaan yang mempunyai proyek senilai lebih 800 proyek yang 
ditaksir bernilai HK$12 miliar (US$73 miliar). Menurut sta  s  k 
laporan itu, meyakinkan skala hubungan Hong Kong -  China dalam 
intensitas perindustrian dapat diterima.6

Hong Kong menjadi pasar saham terbesar kedua di Asia 
dan ketujuh  ngkat dunia. Sebagai contoh pada bulan September 
1995, kapitalisasi pasar Hong Kong adalah lebih dari US$403 miliar. 
Hong Kong terus menjadi sebagai pusat “raising” kapital untuk 
 China, dengan 17 perusahaan saham yang telah tercatat pada 
the Stock Exchange of Hong Kong dengan kapitalisasi pasar US$3 
miliar. Pasar stok Hong Kong terhubungkan secara langsung dengan 
ekonomi  China yang mengalami bullish dengan pertumbuhan 
rata-rata 8-13% selama dekade yang lalu. Ini merupakan jumlah 
yang meningkat dari sebagian besar perusahaan-perusahaan 
 China yang menawarkan saham-sahamnya di Hong Kong (H-Share 
Company).7 Investasi Hong Kong berjumlah lebih dari setengah 
dari total foreign capital  China selama pertengahan 1980an dan 
 investasi  China di Hong Kong, juga meningkat tajam.8

6 Sunday Morning  China Business Review, Hong Kong, 30 May 1993, hal.1.
7 Hong Kong Report, ”Hong Kong Stock Market in a Nutsell”, www. asiawind.com/

hksr/nutsell, diakses pada 2 Juni 1998, hal. 1.
8 Haggard, Op.Cit., hal.155.
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B. Peran Hong Kong sebagai Partner Perdagangan
Pola perdagangan  China dengan Hong Kong berbeda dengan 

perdagangan antara  China dengan negara-negara ke  ga melalui 
Hong Kong. Untuk  ekspor barang-barang  China, dibedakan antara 
yang disimpan di Hong Kong untuk keperluan Hong Kong atau re-
exports melalui Hong Kong untuk  impor- impor  China, juga harus 
dilihat  impor- impor Hong Kong sendiri atau  impor- impor negara 
ke  ga lewat Hong Kong. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan 
perdagangan Hong Kong dan  China selama 50 tahun.9

Tabel 13 Perdagangan Hong Kong- China (dalam US$ juta)

9 Sung, Yun Wing, Op.Cit., hal.18-19.
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Keterangan :
- Dalam kurung adalah persentase dari total  ekspor 

( impor)  China 

- *adalah data  ekspor tahun 1966 

Sumber:

Data Hongkong:
(1931: 33); Tom, C.F.. 1957. Entrepot Trade and Standards of 

Hongkong. Chicago: Univ. of Chicago Press.
1984-65) : Hongkong Trade Sta  s  c.
(1966-sekarang): Review Customs Trade 
Data  China:
(1931: 48): Kantor Sta  s  k PPB, Yearbook of Interna  onal 

Trade Sta  s  c. (1950-79);  China Sin  s  c Yearbook. 
(1981-sekarang):  China Customs Sta  s  c.

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebelum 1979,  China 
mengalami  surplus yang  nggi dengan Hong Kong karena sebagian 
 ekspor  China dikonsumsi Hong Kong, tetapi  impor  China dari 
Hong Kong tak terlalu banyak. Setelah era  reformasi dan re- ekspor 
 China melalui Hong Kong semakin  nggi, dari 60% (1977) menjadi 
36% (1990), demikian juga impornya. Dari tahun 1977-1990 ada 
peningkatan 374 kali  impor melalui Hong Kong dan 869 kali  impor 
dari Hong Kong. Ini berar   terjadi peingkatan dari 0.5% (1977) 
menjadi 27% (1990). Hong Kong tumbuh menjadi pasar terpen  ng 
bagi produk-produk  China.

Ekspor domes  k Hong Kong ke  China meningkat dari  dak 
berar   menjadi US$6.086 juta. Pada tahun 1984, Hong Kong 
menjadi supplier barang-barang  China ke  ga terbesar setelah 
Jepang dan AS. Rahasia di balik keberhasilan pertumbuhan  ekspor 
domes  k Hong Kong adalah bahwa Hong Kong melakukan  investasi 
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dalam  processing/ assembling di  China.10  Perusahaan-perusahaan 
Hong Kong mendukung operasinya dengan komponen dan bahan 
baku yang dibuat di Hong Kong. Selain itu, pada tahun 1984  China 
merupakan pasaran kedua terbesar bagi  ekspor- ekspor domes  k 
Hong Kong, dengan andil 8.2% (bandingkan dengan Inggris yang 
hanya 7,6°%), Hong Kong adalah pasar terbesar  ekspor  China pada 
tahun 1960-an sebelum diambil alih oleh Jepang dan AS pada 
tahun 1980-an (Pasar Hong Kong tercatat 7.6%). Hong Kong adalah 
pasar terbesar  ekspor  China pada tahun 1990, walaupun sejak 
1987 mengalami penurunan).

Peran Hong Kong dalam perdagangan adalah sebagai 
partner perdagangan yang besar. Partner perdagangan  China yang 
terpen  ng pada tahun 1990 adalah berturut-turut AS, Jepang, Hong 
Kong. Jerman Barat, Taiwan, USSR, dan Korea Selatan. Berdasar pada 
terbesar adalah AS, Jepang, Hong Kong, Jerman Barat, Singapura, 
USSR, dan Korea Selatan. Supplier terpen  ng  China adalah Jepang, 
AS, Hong Kong, Taiwan, Jerman Barat, USSR, Perancis, dan Korea 
Selatan. Hong Kong, dengan demikian, termasuk pasar terbesar 
dan supplier terbesar, karena perdagangan  China dengan negara-
negara lain melalui Hong Kong. Dalam sta  s  k  China dikategorikan 
sebagai partner perdagangan dengan Hong Kong. Tabel berikut ini 
akan menjelaskan peran Hong Kong dalam perdagangan  China.

Tabel 14 Perdagangan  China Berdasar Wilayah tahun 1990 (US$)

10  Akan diulas dalam sub-bab berikutnya.
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Keterangan:
- Dalam kurung adalah persentase total perdagangan 

 ekspor/imopor  China

Sumber:

Data Hong Kong: Sung, Yun Wing. 1992.
Data  China dari  China Custom Sta  s  c dan Cerisus and Sta  s  c 

Department of Hongkong.
(Cencus and Sta  s  c Department (Hongkong) and Hongkong 

External Trade). 

C. Peran Hong Kong sebagai Perantara (Intermediator)
Peran Hong Kong sebagai perantara semakin pen  ng setelah 

kebijakan pintu terbuka dan  reformasi  China karena perdagangan 
komodi    China diurus oleh Hong Kong. Kecenderungan ini dapat 
dijelaskan dengan teori “intermedia  on” yang menjelaskan bahwa 
kebutuhan akan intermedia  on adalah demi menurunkan biaya-
biaya transisi, mengurangi risiko karena fl uktuasi mata uang, 
efi siensi perdagangan skala kecil, juga kurangnya keahlian negara-
negara sedang berkembang dalam  jasa perdagangan, serta yang 
terakhir adanya hambatan  lokal perdagangan melalui  investasi asing. 
Selain itu, pelabuhan Hong Kong merupakan pelabuhan terminal 
terbesar Asia (main port) untuk bongkar-muat, penggan  an kapal 
induk (transhipments) satu dengan yang lain, yang  dak dimiliki 
oleh  China, dan siapnya SDM dan teknologi perkapalan yang miliki 
Hong Kong, seper   pengurusan dokumen  ekspor- impor, asuransi, 
perbankan  ekspor- impor, akuntansi pelabuhan, dan lain-lain.

Teori ini mempunyai implikasi yang erat dengan perdagangan 
internasional dan entre port yang diterapkan Hong Kong sejak 
datangnya Inggris tahun 1842. Sejak itulah relafi if lebih mudah bagi 
 China untuk mengadakan perdagangan dengan negara-negara lain, 
termasuk Hong Kong, apalagi  China menggan   sistem perdagangan 
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luar negerinya dari sistem komando atas ( central planning) menjadi 
hubungan horizontal ( desentralisasi), sehingga terjadi peningkatan 
jumlah partner perdagangan serta kebutuhan intermediasi (dalam 
hal ini peran entre port Hong Kong). Peran Hong Kong sebagai 
perantara adalah peran Hong Kong dalam perdagangan re- ekspor 
 China-Hong Kong dan  ekspor- impor  China melalui Hong Kong.

Sebagai  koloni yang rentan terhadap kejadian-kejadian di 
 China Daratan, Hong Kong menghadapi permasalahan tentang 
bagaimana melakukan integrasi secara struktural dengan ekonomi 
 China. Pada tahun 1980-an, hubungan perdagangan dan  investasi 
tumbuh secara drama  s.  China menggeser Jepang sebagai sumber 
terbesar  impor- impor Hong Kong pada. tahun 1984 dan secara 
keseluruhan perdagangan dengan  China melewa   perdagangan 
Hong Kong dengan AS pada tahun 1985.

Hong Kong menjadi pusat bagi  manufaktur barang-barang 
konsumen pasar  China, tetapi segera menurun sejak  China memilih 
menghemat  devisa yang mulai sulit didapat untuk mengimpor 
barang-barang kapital dan barang-barang perantara daripada 
barang-barang mewah.

Pilihan kedua digunakan untuk memperkerjakan buruh di 
zona-zona ekonomi khusus dalam  manufaktur bagi pasar dunia 
dengan menspesialisasi dalam  jasa- jasa fi nansial dan produksi skala 
atas. Menjelang akhir 1980-an, sekitar 90% kebutuhan-kebutuhan 
produksi barang-barang  manufaktur Hong Kong diproses atau 
berasal dari Guangdong. Kecuali industri-industri yang rentan 
terhadap restriksi-restriksi kuota, strategi ini sulit diterapkan. 
Pada tahun 1985, bahkan pemerintah AS sampai menerapkan UU 
yang ketat, yang ditujukan secara langsung terhadap  manufaktur-
manufatkur garmen dan teks  l yang beroperasi di zona-zona 
ekonomi khusus  China.



73

Memasuki tahun 1990-an, perdagangan re- ekspor Hong 
Kong dengan  China semakin meningkat. Pada tahun 1991 barang-
barang re- ekspor Hong Kong totalnya adalah 69 miliar dolar AS dan 
kebanyakan dari  China. Sementara ekspornya sebesar 30 miliar 
dolar. Pada periode 1981-1990, nilai re- ekspor Hong Kong dari 
 China memang mengingkat 22 kali. jadi 13 total perdagangan Hong 
Kong adalah berhubungan dengan perdagangan  China. Pada tahun 
itu pula yang hampir 1/2  ekspor  China langsung ke  China (atau dari) 
Hong Kong, menyebabkan mereka menjadi partner perdagangan 
pen  ng, apalagi  China  dak memiliki pelabuhan pusat yang cepat 
dan efi sien seper   Hong Kong.

Pada tahun 1985 andil Hong Kong dalam  ekspor dan  impor 
 China masing-masing 26.2% dan 11.2%. Pada tahun 1990 terjadi 
peningkatan menjadi 40.1% dan 28.0%.  Sekitar 1,14  ekspor 
Hong Kong dalam pertengahan 1980-an adalah menuju ke  China. 
Sementara itu, andil  China pada  impor- impor Hong Kong sebesar 
25% dalam tahun 1985, menjadi 36.8% dari GNP Hong Kong 
tahun 1990. Tabel berikut akan menjelaskan sumber peningkatan 
perdagangan  China melalui Hong Kong 1990 (dalam persentase).

Tabel 15 Ekspor-Impor  China melalui Hong Kong

(Sumber: Census and Sta  s  c Department of Hong Kong and 
Hong Kong External Trade)
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Perdagangan  China melalui Hong Kong didominasi oleh 
barang-barang  manufaktur. tahun 1990, jenis utama  ekspor ke 
AS berasal dari barang-barang  manufaktur (29%), garmen (18%), 
alas kaki (11%), telekomunikasi dan alat-alat perekam serta 
perlengkapan perekam lain (10%), dan mesin-mesin listrik dan 
spare-part (8%).

Dari survei Departemen Sensus dan Sta  s  k Hong Kong, 
meningkatnya perdagangan kedua belah pihak dengan model Hong 
Kong sebagai intermedia  on disebabkan adanya kontrak kerja yang 
disebut “outward  processing nature”. Maksudnya adalah bahwa 
bahan baku/semi  manufaktur dikirim melalui Hong Kong ke  China 
untuk diproses (termasuk  assembling, packing, dan lain-lain) yang 
dilanjutkan dengan pengiriman barang-barang yang telah siap 
pakai tersebut ke Hong Kong. Pada tahun 1990, 94% perdagangan 
outward  processing nature adalah ke Guangdong.

 China Daratan, seper   yang diperkirakan, terus meningkatkan 
fungsi rela  fnya, sebagai sumber produk-produk yang diekspor 
perusahaan-perusahaan Hong Kong (outward  processing products) 
tahun 1998, yang berjumlah 63% pada tahun 1997 daripada 59% 
pada tahun 1994. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan 
Hong Kong juga sangat ak  f dalam “sourcing” barang-barang di 
luar Hong Kong dan Daratan pada tahun 1997, 28% barang-barang 
yang diekspor berasal dari negara-negara ke  ga, sementara hanya 
9% barang-barang asli buatan dari Hong Kong sendiri. Namun, 
perusahaan-perusahaan kecil Hong Kong (89% perusahaan-
perusahaan yang disurvei mempunyai nilai  ekspor tahunan sebesar 
HK$104 juta), 38%-nya terlibat dalam produksi yang dihasilkan dari 
lokasi-lokasi lain ( China Daratan merupakan lokasi yang dimaksud).

Hampir semua barang-barang yang dibuat di negara-
negara ke  ga ( China Daratan, misalnya) dan yang diekspor oleh 
perusahaan-perusahaan Hong Kong, lebih dari 50% dikapalkan 
secara langsung ke negara-negara pengimpor pada tahun 1997. 
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Bahkan untuk barang-barang yang berasal dari  China Daratan, telah 
ada kecenderungan menjadi perdagangan off shore. Pengiriman 
melalui kapal yang langsung ( direct shipment) dan penggan  an 
kapal (transhipment) mencapai 16% dan 12% dalam kegiatan-
kegiatan  ekspor pada tahun 1997 yang mengalami peningkatan 
daripada  ga tahun yang lalu (1994) yang totalnya (25%). Hal 
ini disebabkan pada kenyataan bahwa kemampuan produksi di 
Daratan terus rneningkat, di sana hanya ada sedikit kebutuhan 
barang-barang yang dibutuhkan untuk dikapalkan kembali melalui 
Hong Kong secara profesional. Selain itu, disebabkan oleh biaya-
biaya penanganan yang lebih mahal bila diselesaikan di Hong 
Kong daripada langsung ditangani di  China Daratan (pelabuhan-
pelabuhan  China). lni jelas berperan pen  ng dalam pembangunan 
pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai  China dan pengembungan 
fasilitas-fasilitas penanganan kargo di Daratan, yang sering terlihat 
secara langsung dengan infrastruktur dan perusahaan-perusahaan 
transportasi Hong Kong.11

Dengan adanya pergeseran dari usaha-usaha re- ekspor dan 
penggan  an kapal (transhipment) menjadi pengapalan secara 
langsung, Hong Kong secara pas    dak lagi hanya menjadi pusat 
 bisnis kargo lautan di  China Tenggara, tetapi juga tetap menjadi 
entre port yang sangat pen  ng bagi  China. Sebagai komparasinya, 
sementara Hong Kong menangani 14 juta TEUs12 pada tahun 1997, 
pelabuhan-pelabuhan  China Tenggara secara bersama-sama hanya 
menangani 1 Juta TEUs pada periode yang sama. Dilihat dari 
wilayahnya, perdagangan off shore yang menangani  ekspor- ekspor 
Hong Kong dari pelabuhan  China meningkat 28% dari barang-
barang yang berasal dari  China yang diekspor oleh perusahaan-
perusahaan Hong Kong, transhipment yang mencapai 2% plus 
reekspor-reekspor (72%) tetap  nggi (84%) dari  bisnis yang ada. 

11 Ibid, hal.2
12 TEUs = Twety Equivalent Units (Unit Kargo yang setara dengan 20 Feet), 

sedangkan FEUs (Fourty Equivalent Units)
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Ak  vitas-ak  vitas perdagangan  China masih menggunakan  jasa- 
 jasa transportasi dari Hong Kong.

Dalam 40-50 tahun terakhir, ekonomi Hong Kong telah 
mengalami banyak transformasi. Setelah transformasi (perubahan), 
pembangunan ekonomi Hong Kong mencapai bentuk yang terbaik. 
Selama tahun 1980-an, ekonomi Hong Kong mengalami perubahan 
struktural yang besar ke  ka  China melaksanakan kebijakan 
 reformasi dan Pintu Terbuka 1978, dengan menggeser industri-
industri padat karyanya ke seberang ( China Daratan) dalam 
usahanya mengembangkan perdagangan procesing (barang-
barang yang diproduksi di Daratan dan dipasarkan di Hong Kong).13

Ak  vitas-ak  vitas prosesing di seberang ( crossborder) ini 
membantu mengurangi biaya-biaya produksi; produk-produk 
Hong Kong yang dimanajemeni untuk memenangkan persaingan 
harga yang kompe   f di pasar internasional. Sebagai hasilnya, 
pendapatan atau keuntungan  ekspor yang besar dapat diperoleh, 
yang meletakkan fondasi yang kuat untuk membangun ekonomi 
jangka panjang Hong Kong khususnya dan China  pada umumnya. 
Popularitas produk-produk buatan China  Daratan di pasaran 
dunia telah mendorong beberapa pebisnis Hong Kong untuk 
meningkatkan  investasi- investasi di Daratan, dengan harapan 
saling dapat menguntungkan, yaitu sama-sama untuk memperkuat 
industri  manufaktur yang merupakan salah satu tolok ukur 
kemajuan modernisasi. Di lain pihak, pembangunan perdagangan 
prosesing yang cepat ini, juga menarik beberapa kompeni 
(perusahaan) perdagangan  ekspor- impor tradisional yang terlibat 
dalam ak  vitas-ak  vitas perdagangan prosesing.  Perusahaan-
perusahaan perdagangan tersebut secara normal mendapat 
order-order dari klien-klien asing dan kemudian dilimpahkan 
(commissioned) kepada perusahaan-perusahaan di Daratan yang 
13 Hong Kong &  China Economics, “A Survey Report on Hong Kong Companies’ 

Views on  China’s Changing Economic and Trade Environtment Under the Ninth 
Five-Year Plan”, www.tdc.org.hk/survey, diakses 2 Juni 1998, hal.1.
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menangani pekerjaan prosesing tersebut.

Didorong oleh booming perdagangan prosesing ini, sektor 
 jasa- jasa Hong Kong juga mencapai pertumbuhan yang kuat. 
Dalam prosesing tersebut, Hong Kong secara gradual telah 
memasuki pertumbuhan ekonominya yang berorientasi  jasa. 
Industri-industri  jasa Hong Kong juga mengembangkan usahanya 
di seberang (Daratan) bersamaan dengan pengembangan 
perdagangan. Dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan 
alamiah dan lokasi geografi snya ( ascribed status), yang dibarengi 
dengan ekonomi yang bebas dan sangat open ( achieved status), 
Hong Kong telah menjadi pusat fi nansial, komersial, transportasi, 
dan komunikasi internasional (dominant status).14

Sementara perdagangan eksternal merupakan mainstay 
pertumbuhan ekonomi Hong Kong, perdagangan prosesing 
merupakan komponen perdagangan eksternal yang pen  ng. 
Pertumbuhan ak  vitas-ak  vitas prosesing lintas batas yang cepat 
 dak disangsikan dapat memainkan peran yang signifi kan dalam 

transformasi struktural ekonomi Hong Kong dan membantu ekonomi 
China,  di lain pihak. Pada masa yang lalu kinerja perdagangan 
prosesing Hong Kong terutama bergantung volume order-order 
overseas yang diterima. Bagaimana pun, sejak pemerintah China 
 menerapkan Repelita ke-9 (1996-2000), sejumlah measure yang 
dikenalkan oleh pihak-pihak yang berwewenang China  pada 
tahun 1996, telah memberi kesempatan-kesempatan terhadap 
perdagangan prosesing.

Dalam merespons Repilita ke-9  RRC, pemerintah Hong Kong 
(HKSAR) mengadakan survei kuisioner yang disebarkan pada bulan 
Oktober 1996 dengan target perusahaan-perusahaan komersial 
dan industrial yang terlibat dalam perdagangan prosesing di 
China  Daratan. Lalu dalam bulan Januari 1997, survei via telepon 
yang memfokuskan pada perusahaan-perusahaan  jasa yang 

14 Ibid
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berhubungan dengan sektor-sektor tersier China  juga dilakukan 
untuk memperlengkapi survei 1996 tersebut di atas. Total 
perusahaan yang diambil sampel dalam dua survei tersebut adalah 
sebesar 950 buah.15

Hasil survei kuisioner tersebut memperlihatkan bahwa secara 
umum mereka merasa puas (sa  sfi ed) dengan adanya lingkungan 
“hardware” (infrastruktur)  investasi di China  Daratan, tetapi dalam 
hubungannya dengan “so  ware”-nya (aturan-aturan hukum 
dan perilaku-perilaku insannya) ditemukan masih belum begitu 
puas. Dari hasil survei, mereka yang setuju terhadap lingkungan 
hardware, seper   fasilitas-fasilitas transportasi misalnya, lebih 
bagus dari 2-3 tahun yang lalu, sebesar 79.2%. Sementara itu, 
mereka yang mengakui telah ada peningkatan dalam fasilitas-
fasilitas infrastruktural adalah 63.0%. Sedang dari lingkungan 
so  ware, mereka yang mengakui telah ada peningakatan dalam 
efi siensi produksi adalah 50.5%, 61.6% menyatakan bahwa 
‘kontrol kualitas produk’ telah mengalami peningkatan, dan 
41.2% mengakui peningkatan dalam kesempatan-kesempatan 
pasar domes  k. Dengan merujuk pada bidang-bidang aturan 
main, biaya-biaya yang  dak rasional misalnya, para responden 
masih menganggap  nggi, 77.7% responden menyatakan bahwa 
berbagai malprak  k dalam pengenaan  pajak- pajak dan biaya-biaya 
siluman telah semakin memburuk, lainnya 33.1% menemukan atau 
mengakui bahwa kebijakan-kehijakan  lokal dan pusat terhadap 
investor-investor asing kurang nyaman daripada sebelumnya.

Mengenai tanggapan terhadap kenaikan biaya-biaya operasi 
dalam Repilita ke-9 ini, 74.25 dari responden menutup operasi-
operasi perusahaan mereka di Daratan –meningkat menjadi 6-20% 
dari tahun 1996, 18.3% ada kecenderungan  dak menerima, dan 
70.1% masih berpikir dapat menerima secara fair, dan hanya 11.6% 

15 Ibid
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yang  dak dapat menerima.

Pihak yang berwewenang China  mengenalkan beberapa 
kebijakan perdagangan dan ekonomi asingnya pada tahun 1996, 
dari beberapa kebijakan tersebut banyak yang berpengaruh 
terhadap investor-investor Hong Kong. Sementara itu, perusahaan-
perusahaan Hong Kong sebagian besar mengurangi stok  ekspor-
 ekspor mereka dari 14% menjadi 9% yang dilaksanakan sejak 1 
Januari 1996. Sebesar 13.9% responden mengungkapkan bahwa 
pengaruh yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan ini terlihat 
‘serius’. Selama 1 April 1996, China  telah menghapus konsensi-
konsensi tarif tertentu yang ditujukan kepada investor-investor 
asing (termasuk Hong Kong). Karena kebijakan ini meringankan 
biaya-biaya operasi para investor Hong Kong, maka kebijakan ini 
mendapatkan respons yang kuat dari komunitas  bisnis  lokal (dan 
Hong Kong), 38.1% menyatakan bahwa pengaruhnya ‘serfus’, 
sementara 33% menyatakan ‘moderat’. Dengan adanya sistem 
“duty security” yang dilaksanakan pada bulan Juli 1997, 35.55 
menyatakan bahwa usaha mereka dipengaruhi secara ‘serius’.

Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi rasa kekhawa  ran 
para pengusaha dan investor Hong Kong dan asing agar  dak ada 
capital fl ight, baik di Daratan maupun di Hong Kong menjelang 
hari-hari reunifi kasi pada tanggal 1 Juli 1997.

D. Peran Hong Kong sebagai Fasilitator
Peran fasilitator merupakan peran yang dimainkan Hong 

Kong karena tanpa Hong Kong China   dak bisa meraih sendi 
kesempatan-kesempatan ekonomi dan  bisnis yang ada di  ngkat 
internasional. Ini  dak terlepas dari status Hong Kong sebagai 
pusat  bisnis dan ekonomi Asia dan internasional. Sebagai fasilitator
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16, Hong Kong merupakan pusat perdagangan, pusat perantara, 
pusat konsultasi, dan lainnya. Karena kurang nyamannya fasilitas-
fasilitas dan komunikasi-komunikasi di China,  banyak pengusaha 
yang tertarik dengan China,  akan membangun kantornya di 
Hong Kong terlebih dahulu, lalu melanjutkan usahanya ke China 
 jika prospeknya bagus dan baru membangun kantornya di China 
 secara penuh. Begitu pula perusahaan-perusahaan  mul  nasional, 
mereka memantau iklim  investasi China  melalui kantor-kantor 
cabangnya di Hong Kong. Hal ini menyiratkan bahwa Hong Kong 
mempunyai peran sebagai penghubung (memfasilitasi asing 
untuk terjun ke China),  misalnya pelaksanaan pameran-pameran 
usaha oleh China  di Hong Kong. Jasa konsultasi bagi perdagangan 
merupakan indikasi kuat peran Hong Kong terhadap ekonomi 
China.  Menurut “Intertrade” bulan Oktober 1984, setengah fi rma-
fi rma hukum asing di Hong Kong menyediakan  jasa konsultasi legal 
bagi perusahaan-perusahaan China.  Negara yang mau berbisnis 
dengan China  sering memanfaatkan keahlian Hong Kong sebagai 
‘makelar’. Hong Kong juga dimanfaatkan China  untuk informasi 
(infoseek) pasar dan transfer teknologi.

Peran fasilitator lain yang  dak kalah pen  ng adalah bahwa 
Hong Kong sering berperan dalam pendidik (jobtrainer) bagi para 
tenaga kerja China,  khususnya yang banyak bekerja di perusahaan-
perusahaan yang diinvestasi oleh Hong Kong. Jobtrainer sekaligus 
peran pentransfer manajerial dan administrasi perkantoran (niaga) 
juga dimainkan oleh perusahaan-perusahaan Hong Kong yang 
merelokasikan  pabrik-pabriknya ke Daratan. Hal ini terlihat pada 
perusahaan-perusahaan elektronika ringan (yang mengandung 
sistem  manajemen  ngkat  nggi) yang direlokasi Hong Kong ke 
China  menjadi perusahaan-perusahaan elektronika yang medium 
dan menjadi perusahaan-perusahaan yang telah mampu membuat 
produk-produk sendiri (branded product). Diferensiasi struktural 
dan funggional perusahaan-perusahaan ini dari tahap sederhana 
<?>  Sun, Yun Wing Op,Cit., hal. 26-28
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ke yang lebih kompleks pada perusahaan-perusahaan elektronika, 
membawa dampak posi  f pada peningkatan sumber daya manusia 
China  dalam hal manajerial dan administrasi perkantoran.

Hobday17 memaparkan peran perusahaan-perusahaan 
elektronika Hong Kong yang didirikan di China  merupakan 
industri siklus pertama (light electronics) yang di dalamnya masih 
menerapkan  manajemen dari pusat, output yang dibuat masih 
tergantung sekali dari pusat (Hong Kong). Industsi-industri ini 
marke  ng-nya masih berupa subkontrak ( late comer industries), 
proses teknologinya masih  assembling, dan teknologi produksinya 
masih merupakan  assesment selec  on.

Di dalam industri-indsutri tersebut, biasanya jabatan-
jabatan puncak dalam departemen-departemen pen  ng (strategis) 
masih dipegang oleh orang-orang Hong Kong. Selain itu, China 
 diuntungkan dalam kemudahan akses pasar  ekspor via Hong 
Kong (overseas  processing). Selain itu, Hong Kong juga memberi 
fasilitator dalam pemberian kesempatan kerja masyarakat China. 
 Menjelang tahun 1992, sekitar 3 juta orang China  di Provinsi 
Guangdong bekerja di  pabrik- pabrik yang dijalankan orang-orang 
Hong Kong (Electronics, April 1992: 20). Pada awalnya kualitas 
output elektronika secara umum masih rendah dan terkonsentrasi 
di  manufaktur- manufaktur sederhana (low-end). Menurut 
Fok (1991: 262-3), kurangnya disiplin dan mo  vasi umumnya 
merupakan kendala utama bagi investor-investor Hong Kong. 
Tetapi, selama akhir 1980-an, masalah-masalah tersebut telah 
dapat diatasi dan banyak perusahaan-perusahaan menemukan 
cara efek  f untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Setelah 
itu, banyak perusahaan-perusahaan Hong Kong membanjiri China 
 dan menjelang tahun 1992 telah diperkirakan 90% perusahaan-
perusahaan Hong Kong memiliki  pabrik- pabrik subkontrak di China.

17 Hobday, Op.Cit., hal.188.
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 Peran fasilitator yang lain adalah orang-orang Hong Kong 
menjadi konsultan, tenaga ahli, dan pencari order luar negeri bagi 
produk-produk yang dihasilkan di China.  Juga, Hong Kong sering 
mewakili kepen  ngan China  Daratan di dalam urusan diplomasi 
atau perdagangan dengan negara-negara yang belum memiliki 
wakil-wakil diplomatnya dengan  RRC. Sering pula Hong Kong 
seolah-olah menjadi wakil China  di WTO dan GATT dua organisasi 
pen  ng dalam urusan-urusan ekonomi  ngkat dunia, sebab Hong 
Kong menjadi anggota GATT dan WTO lebih awal daripada China.18 

Secara infrastruktural dan statusnya, peran fasilitator Hong 
Kong telah ada sejak lama, khususnya dalam urusan ekonomi. Lebih 
dari 150 tahun yang lalu, Hong Kong telah menjadi pintu gerbang 
keluar masuk untuk melakukan  bisnis di China  dan Asia pada 
umumnya. Karenanya, keberhasilannya tergantung pada lokasi 
yang bagus, tenaga keria yang kompe   f, lingkungan perdagangan 
yang terbuka, dan akses utama rute-rute perdagangan dunia. 
Hong Kong telah tumbuh menjadi lalu lintas ekonomi yang pen  ng 
sekali di dunia yang menghubungkan Barat dengan Timur, Utara 
dengan Selatan, dan negara-negara maju dengan negara-negara 
berkembang.19

Hong Kong sekarang ditetapkan sebagai salah satu 
tempat (ekonomi) yang begitu dinamis, inova  f, dan powerfull 
di dunia dengan jangkauan globalnya yang sesuai dengan 
ukurannya. Masyarakatnya diakui menjadi para entrepreneur 
yang sangat formidable dalam,  bisnis. Skill dan perjuangan dalam 
pengembangan diri telah mengembangkan pusat perdagangan, 
fi nansial, dan  jasa- jasa yang begitu dinamis. Teritori yang luasnya 
hanya 1,104 km persegi, dengan jumlah penduduk yang hanya 6.5 
juta, mendorong atau menyediakan pelabuhan kontainer tersibuk 

18 Hong Kong menjadi anggota GATT pada tanggal 23 April 1986.
19 Hong Kong Into 21st Century, dalam “Hong Kong: Asia’s Business Supermarket”, 

www.tdc.org.hk/beyond97, hal 1(diakses pada 1 Juni 1998). 
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dunia, angkutan udara (bandara udara) internasional tersibuk, dan 
ekonominya sangat bebas dan berorientasi  jasa kelas dunia.

Data-data yang menunjukkan posisi Hong Kong sebagai pusat 
ekonomi Asia dan dunia dikuatkan oleh banyaknya perusahaan-
perusahaan asing di sana. Beribu-ribu purusahaan asing dan lebih 
dari 100.000 perusahaan  lokal yang melakukan  bisnis di Hong 
Kong menegaskan kembali bahwa posisi (status) kota itu sebagai 
lokasi  bisnis termaju di Asia. Banyak sekali  bisnis yang mempunyai 
jangkauan dunia (worldwide) memilih menjajakan  jasa-jasanya di 
Hong Kong karena mereka dapat mengeksplorasi pasar China  dan 
Asia.

E. Implikasi Poli  s dari Peran Hong Kong
Kebijakan China  menyangkut Hong Kong seper   yang telah 

disinggung di atas mempunyai kaitan dengan  ga tujuan yang 
fundamental, antara lain:

1. untuk meningkatkan kebahagiaan dan rasa aman bagi 
kehidupan masyarakat Hong Kong,

2. mendukung kesejahteraan pembangunan China,  dan
3. memajukan normalisasi antara komunitas China  dengan 

komunitas internasional.
Dalam mendukung kesejahteraan pembangunan China, 

 Hong Kong telah memerankan melalui bidang-bidang ekonami 
sejak kebijakan  reformasi dan Pintu Terbuka 1978. Sedangkan 
peran untuk memajukan normalisasi antara komunitas China 
 dengan komunitas internasional (normalisasi dengan Barat), 
terfokus pada permasalahan bagaimana antara China  dengan Hong 
Kong dapat terintegrasi terlebih dahulu secara poli  k. Padahal 
untuk meningkatkan kebahagiaan dan rasa aman saja Hong Kong 
mengalami dilema  s sejak adanya Perjanjian antara China  dengan 
Inggris pada tahun 1984. Di satu sisi, Hong Kong telah mempunyai 
stabilitas, kemakmuran, dan rasa aman di bawah Inggris, tetapi 



84

setelah akan dikembalikan, justru Hong Kong menghadapi 
ke  daktentuan.

1. Transisi Menuju Integrasi Poli  k (1984-1997)
Masa transisi ditandai oleh adanya perjanjian China  dengan 

Inggris pada tahun 1984, yang lebih dikenal sebagai Sino-Brinsh 
Joint Declara  on1984. Masalah-masalah yang dihadapi dalam 
masa transisi ini berkisar pada masalah transfer kekuasaan Hong 
Kong dari Inggris ke tangan China  atau dengan perkataan lain 
masalah-masalah yang paling dominan dalam masa transisi ini 
terletak pada integrasi poli  k antara Hong Kong yang cenderung 
 liberal dan China  yang lebih otoriter.

Sejak adanya perundingan Sino-Bri  sh Joint Decalara  on 
1984, pihak Inggris dan China  saling melakukan kompromi. Inggris 
akan meninggalkan Hong Kong dengan mamajukan demokrasi di 
Hong Kong, seper   dalam pemilihan wakik-wakil rakyat ( Legco 
dan  Exco) secara langsung20. Sementara China  justru menghendaki 
sistem administra  f kolonial tetap dipertahankan untuk menjaga 
kestabilan dan kemakmuran Hong Kong.21

Kompromi yang dicapai adalah bahwa China  menghendaki 
demokaasi Hong Kong akan dilaksanakan secara bertahap (gradual) 
hingga tahun 2011. Sebaliknya, China  menawarkan janjinya bahwa 
China  akan tetap membiarkan Hong Kong apa adanya paling  dak 
selama 50 tahun mendatang sejak 1997 yang dituangkan dalam 
sistem “One Country, Two Systems”. One Country, Two Systems 
mempunyai ar   bahwa rakyat Hong Kong akan dibiarkan untuk 
memerintah Hong Kong sendiri (Hong Kong People govern Hong 
Kong) dengan  ngkat otonomi yang sangat luas dan tanpa ada 
campur tangan (High Otonomy and non-Interven  on) dalam 
masalah-masalah dalam negeri, kecuali pertahanan keamanan dan 
urusan-urusan luar negerinya. Aturan main ini dituangkan dalam 
20 Lee, Martin C.M., “The Hong Kong Example”, Journal of Democracy, 9 (4), 

October 1998, hal.16-17.
21 Chan, Joseph An Alternative View, dalam Ibid., hal.1.
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 Basic Law yang merupakan Undang-Undang Dasarnya Hong Kong 
Special Administra  on Region (HKSAR).

Dari adanya kompromi demikian, masyarakat Hong Kong 
telah terbentuk dalam kedua kelompok kekuatan. Kelompok 
pertama adalah kelompok konserva  f dan kelompok kedua 
adalah  liberal.22 Kelompok konserva  f kebanyakan beranggotakan 
kelas-kelas elit  bisnis yang selama masa kolonial Inggris banyak 
diuntungkan atau dengan perkataan lain, kelompok konserva  f 
merupakan masyarakat elit  bisnis yang mempunyai kemudahan-
kemudahan akses dengan pemerintahan administra  f Inggris. 
Sementara kelompok  liberal, terdiri dari masyarakat yang selama 
pemerintahan administra  f kolonial lebih sedikit mempunyai akses 
ke pemerintahan atau kelompok elit yang menghendaki perubahan. 
Oleh karenanya, kelompok  liberal sangat setuju poli  k massa atau 
mencerminkan kepemihakan pada pendirian partai-partai poli  k. 
Sedang kelompok konserva  f lebih memilih menjauhkan poli  k 
dari ekonomi.23

Hubungan mereka dengan gerakan demokrasi, baik di 
Hong Kong sendiri maupun China  Daratan adalah bahwa kaum 
konserva  f lebih memilih setahap demi setahap (gradual). Qleh 
karenanya, mereka  dak begitu peduli dengan gerakan demokrasi 
di Hong Kong apalagi di Daratan. Sedang kaum  liberal, mendesak 
agar demokrasi cepat dilaksanakan di Hong Kong dan mereka lebih 
peduli terhadap gerakan demokra  sasi di Daratan. Mereka sama-
sama mempunyai alasan yang kuat untuk gerakan demokrasi. Kaum 
konserva  f yang memilih mengapa demokrasi harus bertahap 
didasarkan pada per  mbangan jika Hong Kong melaksanakan 
demokrasi yang cepat, maka dikhawa  rkan akan mengalami 
kegagalan, baik ekonominya maupun poli  k administra  f yang 
mewarisi kemakmuran dan stabil dari era kolonial Inggris. 

22 Haggard, Op.Cit., hal.117 atau Lee, Martin C.M., Op.Cit.
23 Haggard, Op.Cit., hal.117.
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Dari kegagalan ini, mereka sangat khawa  r, pemerintah 
pusat (China)  akan mengintervensi dan terlibat lebih dalam di 
dalam mengurusi Hong Kong. Jika Beijing telah mengintervensi, 
maka gagallah demokrasi dan ekonomi akan berantarakan karena 
banyak campur tangan dari China.  Oleh karena itulah, kelompok 
konserva  f lebih memilih melakukan kompromi terhadap 
kepen  ngan (kemauan) China.  Dalam kaitannnya dengan harapan 
China  yang terlihat dalam  ga tujuan di atas, mereka cenderung 
menjauhkan kepen  ngan-kepen  ngan poli  k (mendukung gerakan 
demokrasi di Daratan misalnya) dari kepen  ngan-kepen  ngan 
ekonomi ( relokasi  pabrik,  investasi, dan hubungan perdagangan). 
Kelompok ini sebagai puncaknya diwakili oleh Tung Chee Hwa yang 
kemudian ditunjuk China  sebagai Ketua Ekseku  f HKSAR 1997.

Sementara kelompok  liberal mengapa memilih demokrasi 
dipercepat, didasarkan pada per  mbangan bahwa pemerintah 
China  merupakan pemerintahan  komunis yang mempunyai 
kecenderungan-kecenderungan intervensionis terhadap 
kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial, dan poli  k. Seper   yang 
ditunjukkan dalam Bab III, model Soviet (central-planning), di 
mana pemerintah pusat mernpunyai wewenang yang paling 
besar dan menentukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 
ekonomi yang sentralis  s, masih diterapkan walaupun telah lebih 
moderat sejak  Deng Xiaoping. Dari per  mbangan-per  rnbangan 
ini, kelompok  liberal merasa khawa  r bila Hong Kong  dak segera 
melaksanakan demokra  sasi, China  Daratan akan mencampuri 
poli  k dalam negeri Hong Kong seper   yang dilakukan terhadap 
provinsi-provinsi lain, walaupun China  telah menjamin  dak akan 
melakukannya seper   yang dirnuat dalarn  Basic Law. 

Lebih jauh, jika  intervensi- intervensi China  telah diterapkan, 
maka akan merusak tatanan yang telah ada dan memundurkan 
kemakmuran Hong Kong yang selama ini tercapai. Memang, 
Inggris telah lama  dak rnengenalkan ins  tusi demokrasi dalam 
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pemilihan  Legco dan  Exco (pada masa kolonial Inggris,  Exco masih 
dikenal dengan Gubernur Hong Kong). Tetapi secara substansial, 
Hong Kong dibawah Inggris, telah dikenalkan dengan adanya 
penjagaan jaminan hak-hak asasi dalam berekspresi, berkumpul, 
mengkri  k, kebebasan pers, dan mendirikan organisasi (assosiasi) 
syarat dasar demokrasi24 dan dalam bidang ekonomi, dikenalkan 
kebijakan  liberal (laissez-faire) sejak 1935. Bila dilihat dari 
garis pergerakannya, kaum  liberal lebih cenderung pro-Inggris. 
Kelompok ini yang paling menonjol adalah Ketua Partai Demokra  k 
Hong Kong, Mar  n C.M. Lee.

Pada era transisi ini kelompok konserva  f lebih mendapatkan 
sedikit kemenangan. HaI ini bisa dilihat pada terpilihnya Tung 
Chee-Hwa sebagai Ketua Ekseku  f HKSAR periode pertama 
(1997) untuk mengisi jabatan Gubernur Jendral Christ Pa  ern25 
dan terbentuknya melalui pengangkatan beberapa komite yang 
mewakili  Legco di Na  onal People Congress (NPC).26 Dalam 
ekonomi, kelompok konserva  f telah menunjukkan kinerjanya 
untuk membantu atau mendukung kesejahteraan ekonomi China 
 sejak dibukanya kebijakan  Open Door Policy 1978 dan membantu 
China  dalam normalisasi dengan Barat seper   yang dijelaskan 
dalam sub-Bab IV a di atas.

Sedang kelompok Liberal, harus lebih sabar untuk mengalah. 
Karena kelompok yang wakilnya paling menonjol Mar  n Lee ini, 
harus menunggu kesempatan terlibat dalam penentuan nasib 
Hong Kong untuk demokra  sasi, sampai paling  dak pemilu 1998 
pada bulan Maret dan paling lama tahun 2011. Selebihnya, sejak 
1984, mereka harus menunggu proses gradualisasi demokrasi 
yang ditawarkan China.  Ada beberapa faktor yang menyebabkan 
kelompok Liberal mengalami kekalahan awal, antara lain ada 

24 Lee, Martin C.M., Op.Cit., hal.19.
25 Kompas, 27 Februari 1997.
26 Anonim,  China: Facts and Figures 1998, ( China: New Star Publisher, 1998), 

hal.56.
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beberapa kelompok yang diharapkan mungkin mendorong 
gerakan demokrasi, misalnya munculnya kelompok-kelompok 
borjuasi baru, sektor-sektor profesional dan kelas menengah, 
serta persatuan-persatuan kelas-kelas populer, telah lama hanya 
mendorong dari belakang karena takut akan adanya kekacauan 
poli  k dan pernberontakan.27

Tabel 16 Proporsi Jatah Kursi yang Direncana dan yang Aktual 
dalam Badan Legisla  f yang Dipilih secara Langsung antara 1991-

2005

(Sumber: Sing, Ming, “Democra  za  on and Economie 
Development: The Anomalous Case of Hong Kong”. 

Democra  za  on, 3, Autumn 1996, (London: Frank Cass), hal. 34)

Tuntutan kelompok Liberal terhadap pelaksanaan 
demokra  sasi di Hong Kong sejak adanya peris  wa Pembantaian 
Tianamen 4 Juni 1989. Sejak itu, Inggris dan masyarakat Hong Kong 
meminta terhadap China  untuk lebih memberi demokra  sasi di 
Hong Kong karena khawa  r China  akan melakukan hal sama daiam 
gerakan demokra  sasi di Hong Kong.

2. Konsekuensi Poli  s Modernisasi dengan Gerakan 
Demokra  sasi

Konsekuensi yang harus dihadapi China  dari adanya 
modernisasi dalam menarik reunifi kasi Hong Kong28adalah 
munculnya atau berkembangnya gerakan demokrasi di Daratan 
baik dalam masyaraka  erutama masyarakat kampus dan dalam 
Communist Party Congress, CPC (parlemen mayoritas China).  Sejak 
modernisasi 1978, gerakan demokrasi telah terjadi dalam  ga 
gelombang besar, yang terakhir menyebabkan tragedi Tiananmen 

27 Sing, Ming, Op.Cit., hal.345.
28 Macao dan Taiwan
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4 Juni 1989.29 Sedang demokra  sasi dalam CPC, semakin memberi 
angin segar pada partai-partai oposisi yang beraliran demokrasi. 
Lebih-lebih sejak hadirnya utusan komite HKSAR di CPC pada 1997, 
gerakan demokrasi dalam CPC semakin besar.30

Tabel 17 Partai-partai Demakrasi di China

 

(Sumber: China:  Facts & Figurs 1995, (New Star Publishers, 1999), 
hal.20-21)

Gerakan demokrasi dalam CPC ini secara terbatas berperan 
dalam gerakan demokrasi yang sangat lunak. Mereka terlibat 
dalam mengawasi pemerintah, diskusi-diskusi, dan  manajemen-
manejemen urusan negara, yang melipu   keputusan-keputusan 
pada kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi negara, diskusi-
diskusi dalam hal kepemimpinan negara, administrasi urusan-
urusan negara, dan implementasi kebijakan-kebijakan negara, 
hukum dan regulasi. Dengan demikian, partai oposisi di China 
 merupakan partner Partai Komunis. Bila dibandingkan dengan 
gerakan demokrasi massa, justru gerakan prodemokrasi lebih 

29  Jawa Pos, “Memperingati Pembantaian di Tiananmen 4 Juni 1989”, 4 Juni 
1998.

30   China: Facts & Fugures 1998, (New Star Publishers, 1998), hal.21.
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kentara pada organisasi-organisasi massa besar di China  karena 
mereka selalu menjadi penyambung massa dengan CPC dan 
pemerintah. Mereka merupakan pilar-pilar sosial pen  ng kekuatan 
negara yang memerankan peran vital dalam kehidupan demokrasi 
sosialis.31

Tabel 18 Organisasi-organisasi Massa yang Besar di China

 

(Sumber: Ibid., hal.26)

Di  ngkat ins  tusi, demokrasi semakin diberi tempat dalam 
pemilihan wakil-wakil rakyat secara langsung di  ngkat daerah 
dan townships yang telah berjalan pada akhir 1970-an.32 Sejak 
kebijakan  reformasi dan kebijakan Pintu Terbuka dilaksanakan 
pada tahun 1978, demokra  sasi pemilihan wakil-wakil di pedesaan 
dan townships ditopang oleh meningkatnya standar kehidupan dan 
naiknya pendapatan per kapita akibat perbaikan sektor ekonomi 
swasta yang banyak dibantu oleh investor-investor dari Hong Kong 
dan Taiwan. China Today  menyatakan bahwa naiknya pendapatan 
masyarakat berpengaruh pada peningkatan aspirasi-aspirasi poli  k, 
se  daknya pemerintah telah memberi prioritas pembangunngan 
ekonomi dengan mendorong jaminan poli  k .

Secara umum, implikasi (konsekuensi) logis dari penerapan 
modernisasi ( reformasi dan  Open Door Policy) untuk menarik 
reunifi kasi Hong Kong adalah munculnya  liberalisasi, keterbukaan 
(oppenness), dan  pragma  sme. Liberalisasi sangat dibutuhkan 
oleh  reformasi ekonomi. Liberalisasi telah difasilitasi oleh  reformasi 
poli  k yang telah ada sejak pertengahan 1980-an. Signifi kansi 
31 Ibid., hal.26
32  China Today, “Op.Cit.”.
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terletak pada usaha yang dimo  vasi melalui efi siensi dan 
mengurangi intevensi partai dalam ekonomi. Sejak 1980-an, partai 
telah mentransformasi dirinya dari sebuah formasi revolusioner 
massa ke dalam partai yang pragma  s, yang berkemauan keras 
uniuk menjalankan  reformasi sosial dan poli  k agar supaya 
dapat mempertahankan Sistem yang undergirding peraturannya 
dan untuk menemukan kesempatan-kesempatan modernisasi 
ekonomi.

Reformasi yang telah diawali oleh  pragma  sme ini  dak 
didirikan oleh gerakan besar (big-bang), tetapi didirikan dengan 
incrementalism  (sedikit-demi-sedikit). Meskipun  dak memberi 
demokra  sasi yang besar,  reformasi telah menghasilkan secara 
terus-menerus pluralisme poli  k dan keterbukaan ( openness). 
Dengan adanya pluralisme ini,  reformasi telah meletakkan sebuah 
fondasi yang dapat menopang demokrasi pada masa yang akan 
datang. Adalah  dak mungkin, bahwa rezim CCP akan membuka 
sistem poli  k menuju sistem kompe  si yang terbatas secara 
gradual, meskipun dapat juga mencoba melaksanan peran tengah 
(middle), melalui pendemokrasian proses poli  k.

Pelaksanaan peran tengah ini lebih menentukan bila 
China  melaksanakan  liberalisasi poli  k. Sebab,  liberalisasi poli  k 
merupakan sebuah prekondisi utama untuk demokra  sasi dan 
melibatkan perluasan kebebasan-kebebasan dasar pengungkapan 
pendapat, berkumpul, dan penghargaan hak-hak individu. 
Demokra  sasi mengandung pembangunan ins  tusi demokrasi, 
yang melipu   pemilihan umum yang bebas, jujur, dan reguler. Di 
China,   liberalisasi poli  k, mulai tahun 1980-an, setelah keberhasilan 
awal  reformasi ekonomi. Ada beberapa perkembangan yang 
mendorong dalam  liberalisasi sejak itu.
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Diawali oleh CCP di bawah  Deng Xiaoping, setelah kema  an 
Mao,  liberalisasi poli  k terjadi terutama dalam  ga bidang, antara 
lain:

a. Rekonsiliasi antara negara dengan masyarakat yang 
dilaksanakan sebagian besar melalui pengurangan CCP 
dalam skop dan arbitrasi  intervensi poli  k dalam kehidupan 
sehari-hari. Di bawah Deng, warga mulai menikma   lebih 
besar kebebasan pengungkapan pendapat, kepercayaan, dan 
konsumsi daripada pada era Mao.

b. Kesernpatan-kesempatan par  sipasi masyarakat yang 
diperluas dalam urusan-urusan poli  k, baik pada  ngkat 
grassroot maupun nasional. Pengenalan pemilihan yang 
kompe   f pada lembaga perwakilan regional,  ekspansi peran 
berbagai kelompok sosial melalui beberapa mekanisme 
ins  tusional telah ada sejak  reformasi, bahkan  ngkat 
par  sipasi dan jenis-jenis pandangan yang diperbolehkan 
ditujukan untuk mengurangi restriksi-restriksi yang pen  ng.

c. Redifi nisi isi dan peran ideologi rezim dalam hal untuk 
menciptakan basis baru otoritas poli  k. Partai mengurangi 
berbagai konsep ideologi yang berkembang pada era Mao, 
seper   perjuangan kelas dan revolusi yang dilanjutkan. Sebagai 
gan  nya, tugas utama poli  k terlihat sebagai pendorong 
modernisasi dan  reformasi. Pertanggungjawaban negara 
didefi nisikan secara meningkat sebagai perluasan demokrasi 
daripada penerapan diktatorship. Partai menyatakan 
bahwa banyak intelektual, ilmuwan, dan permasalahan-
permasalahan teknis dapat dan seharusnya ditujukan pada 
usaha-usaha mereka, tanpa merujuk konsolidasi-konsolidasi 
ideologi. Perilaku ini menggambarkan hal yang jauh berbeda 
dari era Mao, ke  ka keputusan-keputusan  dak pernah dibuat 
tanpa konsolidasi terlebih dahulu dengan prinsip-prinsip 
doktrin yang relevan.
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Reformasi benar-benar mengendorkan kontrol partai 
Komunis yang memerintah (party-state) atas pemerintah 
tanpa mengubah fundamental-fundamental sistem  Leninis. 
Sebagai hasil dari  liberalisasi poli  k, China  menghapuskan label-
label kelas (semacam “ kapitalis” dan “sayap kanan” dan lebih 
mengedepankan legalitas. Liberalisasi terus berlanjut meskipun 
menimbulkan pengorbanan para demonstran prodemokrasi pada 
tahun 1989. China  sekarang lebih terbuka terhadap dunia luar 
daripada sebelumnya dan masyarakat China  sedang menikma   
kebebasan yang  ada tara dalam kehidupan sehari-hari. Seper   
yang dilaporkan New York Times: “Tidak lama lagi, diakui bahwa 
masyarakat China akan  mampu membeli dan menjual saham-
saham (share of stock) secara bebas atau mempunyai akses 
terhadap hampir semua barang-barang konsumen pada pasar 
dunia. Selain itu, masih dibarengi dengan pelonggaran yang 
signifi kan dari kontrol pemerintah atas kehidupan sehari-hari, 
seper   pemilihan pekerjaan dan tempat  nggal.33

Hong Kong sebagai pusat perdagangan, pusat keuangan, 
pusat pasar saham, dan pusat  bisnis, akan berperan besar dalam 
memasuki  liberalisasi, keterbukaan, dan  pragma  sme yang 
berkembang di China sejak  kebijakan  Open Door Policy 1978. 
Khususnya di wilayah zona ekonomi khusus, Guangdong, Beijing, 
dan Shanghai, China  sangat melonggarkan kontrol-kontrol dan 
restriksi-restriksi, seper   penurunan  pajak, pengurangan bea, 
pengaturan lingkungan hokum yang jelas dalam pasar saham, dan 
lain-lain.

Dalam hubungannya dengan implikasi logis dari penerapan 
modernisasi untuk menarik modal dan  investasi asing, bulan 
Maret 1998, Dewan Negara (State Council) mengenalkan program 
restrukturisasi yang disetujui oleh Wang Konggres Partai Komunis 

33 Three Scenarios, “Op.Cit.”, hal.56.
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(NTC) Sesi Pertama yang in  nya adalah untuk memperkuat sistem 
administra  f dengan efi siensi  nggi, pelaksanaan prrosedur-
prosedur reguler (hukum) yang terkoordinasi, dan peningkatan 
pelayanan publik Dewan Negara direformasi dengan mengurangi 
ins  tusi komponennya menjadi 29 dari 40.34

Konsekuensi lain dengan adanya investor asing (Hong Kong 
misalnya) adalah melonggarnya hubungan pusat dan daerah, 
misalnya dalam masalah-masalah penentuan harga. Pada masa 
Mao penentuan harga-harga di tangan pemerintah pusat, sekarang 
harga-harga telah ditentukan oleh pasar.  Otonomisasi daerah yang 
diujicobakan melalui perusahaan-perusahaan milik negara (lihat 
Bab III) telah merubah bentuk ekonomi daerah menjadi townships 
dan ekonomi kota.

3. Penggeseran Model Sosialisme- Leninis Menuju 
Otoritarianisme

Sebelum  reformasi sistem ekonomi China  terpusat pada 
pemerintah Pusat dalam penentuan harga-harga, produksi, dan 
pasar yang justru menyebabkan inefi siensi dan pemborosan 
ekonomi nasional. Sejak adanya  reformasi, model Soviet tersebut 
diperlonggar dan diarahkan pada ekonomi pasar. Bahkan, model 
 Leninis ini telah bergeser menjadi model otoritarian yang lebih 
lentur. Seper   yang dikemukakan oleh Brzezenski bahwa partai harus 
menemukan formula-formula ideologi baru dengan  pragma  sme 
(banyak hal yang berhubungan dengan situasi sekarang). Presiden 
 Jiang Zemin mengatakan path Zbigniew Brzezinski pada bulan 
Juli 1997, kepemilikan joint-stock (saham) yang dikembangkan di 
China,  diperbolehkan menurut pemikiran Marx dan Engel sebab itu 
termasuk bentuk kepemilikan publik.  Jiang Zemin memainkan kata-
kata untuk membenarkan kepemilikan oleh para pemegang saham 

34  Brzezinski, Zbegniew, “Disruption Without Disintegration”, Journal of Democracy, 
9 (1), Januari 1998, hal.4.
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individual. Dia dan para penggan  nya akan menemukan kata-kata 
formula yang lain tuntuk membenarkan konsensi-konsensi partai 
apa pun jenisnya yang dianggap perlu.35

Kencenderungan poli  k yang begitu mendasar di China 
 sekarang ini adalah terjadinya transformasi gradual dari Leninisme 
menuju  authoritarian pluralism, bukan demokrasi.36 Memang, 
otoritarian pluralisme ini se  daknya terjadi hanya di pusat 
sementara di  ngkat grassroots telah lebih demokrasi. Otoritarian 
pluralisme dapat didefi nisikan sebagai sebuah sistem yang di 
dalamnya terdapat kehidupan poli  k yang dikontrol oleh rezim 
partai dominan atau single-party  dak begitu kuat (unchallenged); 
larangan-larangan yang ketat diperlonggar dengan kebebasan 
(dengan berbagai kemungkinan batasannya); dan organ-organ 
militer atau keamanan nasional mengawasi dengan kuat pada 
masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, bagaimana pun, sistem 
otoritarian pluralisme mendorong penciptaan masyarakat sipil yang 
berbeda dengan kemauan negara. Berbagai cabang masyarakat 
ini menikma   kepen  ngan-kepen  ngan yang berbeda. Akhirnya, 
ekonomi mengalami campuran yang berbeda-beda melalui peran 
yang semakin pen  ng.

Otoritarian pluralisme secara luas telah tersebar (diterapkan) 
di negara-negara Asia Tirnur yang sedang berkembang. Sebab, 
sistem ini memang sesuai dengan budaya poli  k mereka, tetapi yang 
lebih pen  ng, sistem ini merupakan alat untuk mempertahankan 
stabilitas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat 
dan perubahan-perubahan sosial-ekonomi yang besar. China 
yang  mengalami pertumbuhan ekonomi  nggi rata-rata 10% per 
tahun, cenderung menuju ke bentuk otoritarian-pluralisme. Korea 
dan Taiwan sekarang telah menerapkan sistem demokrasi setelah 
berhasil meleewa   rezim otoritarian pluralisme ke  ka kedua 
negara itu diberka   pertumbuhan yang  nggi. Dengan demikian, 
35  China: Facts and Figure…, “Op.Cit”, hal.9-10.
36 Ibid.
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otoritarian pluralisme merupakan prasyarat yang lebih bagus 
untuk menjadikan China  demokrasi. Demokrasi mempunyai  ga 
hal esensial: pemilihan wakil-wakil yang secara gradual dan benar-
benar berasal dari masyarakat; kebebasan yang diisyaratkan untuk 
membuat pilihan-pilihan yang berar  ; dan aturan hukum yang 
jelas. Tidak ada pemerintah yang sempurna, tetapi negara yang 
disebut demokrasi harus mempunyai kriteria ini dengan  ngkatan 
yang rasional.37

Pendapat ini diperkuat oleh Andrew J. Nathan, sejak akhir 
1960-an ada  ga pilihan perubahan di China:  otoritarianisme status-
quo, perubahan radikal, atau perubahan moderat (demokra  sasi 
secara gradual).38 Dari ke  ga model itu, yang terjadi di China adalah  
otoriterisme yang disertai perubahan moderat (demokra  sasi 
gradual), dan ada pergeseran dari Maoist totalitarianism menjadi 
Dengist-Jiangist Authoritarianism yang telah menjadi sebuah 
kategori pergeseran menuju bentuk demokrasi yang parsial. 
Dengist-Jengist Authoritarianism mengenalkan pluralisme dan 
keterbukaan yang lebih besar, suatu kecenderungan yang disebut 
oleh Shingsheng Hao atau Ming Sing sebagai “Liberalisasi”.

Pemilihan langsung di  ngkat grassroot merupakan buk   
adanya keterbukaan poli  k secara signifi kan untuk membuka 
kompe  si pada arena poli  k di  ngkat bawah. Pada  ngkat atas 
struktur poli  k konggres masyarakat nasional (NPC) sedang 
tumbuh in stature, tetapi masih meletakkan tugas-tugas pada 
partai walaupun ada kecenderungan menurunnya kontrol partai. 
Pluralisme dan keterbukaan di bidang ekonomi mendorong 
masuknya para investor asing dan perdagangan luar negeri, 
terutama melalui Hong Kong semakin meningkat.

37 Ibid., hal.39.
38 Nathan ,Andrew J., “Even Caution Must be Pledge”, Journal of Democracy, 9 (1), 

Januari 1998, hal. 60.
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Ada  ga hal yang dapat disimpulkan berdasarkan 
pembahasan dalam buku ini. Pertama, peran Hong Kong dalam 
modernisasi ekonomi  China secara ekonomi berperan besar 
atau signifi kan (berar  ) karena Hong Kong mempunyai status 
dominan dalam hal kemampuan ekonominya di  ngkat regional 
maupun internasional. Kedua, secara poli  s, peran Hong Kong 
dalam modernisasi ekonomi  China  dak signifi kan (  dak begitu 
berar  ). Justru peran Hong Kong kontraproduk  f terhadap poli  k 
internalnya walaupun  China tetap memegang janjinya dalam 
The  Basic Law, bahwa Hong Kong akan diberi otonorni khusus 
dalam pemerintahan Hong Kong Administra  ve Special Region. 
Ke  ga, peran secara ekonomi Hong Kong, akhirnya,  dak begitu 
berar   terhadap perubahan-perubahan poli  k  China, seper   
gerakan demokra  sasi misalnya. Hal ini dikarenakan  China sendiri 
melakukan modernisasi ekonomi melalui model incremental. Ada 
pun yang belum diujicoba secara  lokal atau daerah, maka hal itu 

BAB V
PENUTUP
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sulit untuk dilakukan. Gerakan demokrasi mahasiswaa dihancurkan 
karena  dak sesuai dengan model incremental.

Peran Hong Kong dalam Modernisasi Ekonomi  China, secara 
ekonomi, berar   (signifi kan). Sementara itu, secara poli  s peran 
Hong Kong dalam modernisasi  dak begitu berar   (insignifi kan). 
Signifi kansi peran Hong Kong dalam modernisasi ekonomi  China 
terlihat sebagai pemodal, partner perdagangan, perantara, dan 
fasilitator. Peran ekonomi ini sesuai dengan apa yang diharapkan 
pemerintah  China bahwa Hong Kong harus bisa membantu 
menyumbang pada pembangunan ekonomi nasional tanpa harus 
membebani kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Hong 
Kong. Selain itu, Hong Kong diharapkan mampu membantu usaha 
normalisasi  China dengan Barat.

Peran sebagai pemodal, dikarenakan Hong Kong merupakan 
pusat  investasi internasional. Sumbangan modal yang berupa 
 investasi Hong Kong terhadap  China menyumbang angka secara 
berar   sejak adanya Kebijakan Pintu Terbuka dan Reformasi 1978. 
Menurut Haggard,  investasi Hong Kong berjumlah lebih dari total 
foreign capital  China selama pertengahan 1980-an, walaupun 
 investasi  China di Hong Kong juga semakin meningkat. Sedang 
menurut Almanac of  China’s Foreign Rela  on and Trade, andil 
 investasi Hong Kong secara kumula  f  US$26.480 juta atau sebesar 
58.5% dari  investasi asing total (US$45.295 juta).

Selain itu, Hong Kong andil dalam “raising” kapital untuk 
 China melalui 17 perusahaan saham-H yang telah tercatat pada 
The Stock Exchange of Hong Kong dengan kapitalisasi pasar sebesar 
US$3.5 miliar. Peran pemodal lain yang dilakukan Hong Kong adalah 
bahwa Hong Kong seringkali sebagai sindikasi pinjaman ( China’s 
Syndicated Loans), di mana peran sindikasi semakin meningkat.

Peran Hong Kong sebagai partner perdagangan sering 
dilakukan dalam hal hubungan perdagangan lansung (kedua 
negara) atau dengan pihak ke  ga, re- ekspor, dan outward 



99

 processing product, di mana produk-produk yang didanai Hong 
Kong dihasilkan di Daratan, baru diekspor ke Hong Kong dan 
sebagian ada yang dire- ekspor ke negara ke  ga.

Peran sebagai perantara, seringkali Hong Kong mewakili 
berbisnis (berdagang) dan urusan-urusan diplomasi dengan 
negara-negara lain yang belum mempunyai hubungan diploma  k 
dengan  China, seper   mewakil  China di WTO dan GATT, Peran 
perantara dalam berbisnis (berdagang)  dak bisa terlepas dengan 
peran partner perdagangan, terutama dalam outward  processing 
( assembling)  products. Sementara peran fasilitator Hong Kong 
seringkali menjadi pihak yang memberi kemudahan-kemudahan 
dalam pendidikan training SDM, pembentukan fasilitas pelabuhan 
 ekspor  China yang semakin meningkat, karena ada hubungannya 
dengan ak  vitas-ak  vitas  ekspor Hong Kong yang dilakukan 
di pelabuhan  China. Ini digunakan untuk menghemat biaya 
pengiriman (ekspedisi).

Sedang signifi kansi peran ekonomi  dak diiku   oleh peran 
poli  snya. Hal ini disebabkan oleh pertama, posisi Hong Kong 
sendiri yang rentan dalam hubungannya dengan  China. Beberapa 
buk   sejarah telah membuk  kan bahwa Hong Kong rentan terhadap 
poli  k  China Daratan (External Shock). Misalnya, invasi Jepang ke 
 China dan Hong Kong, Embargo PBB dan AS yang dikenakan pada 
 China pada peran Korea 1950-an dan sen  men an  -Barat yang 
dilancarkan oleh pemerintahan Mao, Sino-Bri  sh joint Declara  on 
1984 yang membicarakan nasib Hong Kong pasca 1 Juli 1997 dan 
Tragedi Tiananmen 1989 mempengaruhi poli  k internal Hong 
Kong. Selain itu, pengaruh luar ( China) ini selalu mengakibatkan 
perubahan strategi kebijakan Hong Kong dalam pembangunan 
ekonominya. Ke  ka terjadi kekacauan di Daratan pada tahun 1950-
an, di mana Hong Kong justru mendapatkan berkah aliran dana dan 
para imigran wiraswasta dari Daratan, Hong Kong mengubah arah 
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kebijakan dari ekonomi entre port menjadi kebijakan  industrialisasi 
 ekspor tahap I (1950-an).

Kedua, adanya perbedaan pola aspirasi poli  k di  ngkat 
pemerintah dan massa antara pola incrementalism di  China yang 
menghendaki  ndakan sedikit demi sedikit pada  ngkat  lokal 
atau kecil (daerah), baru dilaksanakan secara nasional apabila 
program yang dicoba tersebut benar-benar berhasil dengan pola 
demokra  sasi cepat yang sedang berkembang di Hong Kong, 
terutama pada kelompok  liberal sejak dekolonisasi 1 Juli 1997 
(reunifi kasi).

Adanya modernisasi tentunya mengundang konsekuensi 
bagi  China, terutama dalam hal menarik para investor. Karena para 
investor mayoritas menghendaki kebijakan  pajak yang rendah, 
aturan main (hukum) yang pas  , debirokra  sasi demi untuk 
efi siensi, dan adanya pelonggaran hubungan pusat dengan daerah 
(otonomisasi dan  desentralisasi). Secara luas, peran Hong Kong 
juga memaknai perubahan di  ngkat hardware (ins  tusional) dan 
so  ware (aturan-aturan main). Respons yang sering ditampakkan 
para investor dan pihak pengusaha Hong Kong dalam kedua 
perangkat ini adalah ke  ka pemerintah  China menaikkan  pajak-
 pajak, mereka (investor/pengusaha Hong Kong) akan segera 
melakukan capital ou  low dan sebaliknya, mereka akan tertarik 
bila  pajak- pajak atau bea masuk turun. Hal ini telah ditunjukkan 
ke  ka para investor dan pengusaha dalam merespons Repelita 
ke-9 mengungkapkan 74.25% dari mereka (yang disurvei) akan 
menutup perusahaan-perusahaan mereka di Daratan. Sedang 
yang menerima secara fair hanya 70.1% itu pun masih dipikir-pikir, 
sementara yang benar-benar menolak 11.6%.

Peran Hong Kong dalam perekonomian  China juga 
membantu memecahkan hambatan-hambatan, seper   batas-
batas antardaerah, depertemen, dan sektor dalam memajukan 
kerja sama ekonomi horizontal dan memberi peran berbagai 
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fungsi kota-kota secara komprehensif, dengan menaikkan jumlah 
area-area ekonomi yang luas yang dipusatkan di sektor-sektor 
besar ( China Timur,  China Tenggara,  China Selatan,  China Tengah, 
dan Timur Laut yang berada di sekitar Shanghai, Chongqing, 
Guangzhou, Wuhan, dan Senyang secara bersamaan. Hal ini 
memajukan integrasi pasar domes  k dan menyumbang pada 
standar kehidupan yang lebih bagus bagi penduduk kota. Antara 
tahun 1978 hingga 1997, pendapatan per kapita dari penduduk 
perkotaan naik hampir 1630%, dari 316 yuan menjadi 5,160 yuan 
dan kepadatan penduduk naik dua kali lebih besar, dari 3.6 m2 
menjadi 8.8 m2 per orang.

Konsekuensi yang selama ini dihindari oleh pemerintah 
 China adalah demokrasi yang cepat. Inggris meninggalkan Hong 
Kong dengan mengenalkan demokra  sasi. Sejak adanya Sino-
Brirish Joint Declara  on 1984, masyarakat Hong Kong telah 
terbagi dalam dua kelompok yang menonjol. Kelompok pertama 
adalah kelompok konserva  f di mana mereka lebih senang 
(diuntungkan) bila sistem administra  f kolonial masih diterapkan. 
Sementara kelompok Liberal   lebih memilih demokra  sasi secara 
cepat di dalam pemilihan  Legco maupun  Exco melalui Pemilu. 
Kenyataannya, kelompok konserva  fl ah yang memenangkan era 
transisional (50 tahun sejak 1 Juli 1997). Sedang kelompok  liberal 
harus sabar menunggu demokra  sasi secara langsung dan penuh 
sampai paling  dak tahun 2011.
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