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ABSTRAK  
Amerika telah memiliki banyak mitra perdagangan internasional semenjak tahun 1934 

dengan memberikan status MFN (Most Favored Nation). Akan tetapi, pada masa Perang 

Dingin, tepatnya sejak tahun 1951 Amerika menghentikan pemberian status tersebut kepada 

negara-negara komunis (NME/Non Market Economies). Namun, pintu perdagangan dengan 

negara-negara NME tersebut kembali dibuka pada tahun 1975 setelah diterbitkannya UU 

Perdagangan 1974 yang dikenal sebagai Amandemen Jackson-Vanik. Hubungan 

perdagangan Sino-Amerika pun kembali terbuka sejak tahun 1980, setahun setelah 

normalisasi hubungan yang sempat tegang di masa Perang Dingin. Status MFN yang 

diberikan kepada Cina berdampak positif bagi perekonomian Cina dan Amerika sehingga 

perpanjangan status tersebut dapat dilakukan tiap tahunnya tanpa ada masalah. Namun, pada 

tahun 1989 tergadi tragedi Tiananmen di Cina. Pembantaian yang dilakukan oleh pemerintah 

Cina kepada demonstran yang menuntut adanya demokrasi. Mengetahui hal itu dukungan 

kongres terhadap perpanjangan status MFN terpecah dan muncul banyak suara untuk 

memutuskan status MFN sebagai sanksi atas hal tersebut. Berbagai kompromi dilakukan 

dalam pemerintahan Bill Clinton sampai pada akhirnya status MFN tetap diberikan pada 

tahun 1994 bahkan tanpa dihubung-hubungkan lagi dengan isu HAM.  Dalam penelitian ini 

terdapat 3 hipotesis yang menjelaskan penyebab tetap diperpanjangnya status MFN bagi 

Cina pada tahun 1994: pertama, keputusan tersebut disebabkan oleh tuntutan dan tekanan 

yang dilakukan oleh kelompok kepentingan; kedua, keberhasilan kelompok (kepentingan) 

bisnis mempengaruhi suara di kongres dan presiden disebabkan oleh sumber daya yang 

mereka miliki; terakhir, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan konstitusi di 

Amerika didominasi oleh pragmatisme ekonomi. Masing-masing hipotesis tersebut akan 

dijelaskan di bab II dan bab III dengan data-data pendukungnya.  
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