
BAB II

KEBIJAKAN SATU CHINA 

Dalam bab dua ini akan menguraikan  One China Policy  atau kebijakan

satu China terlebih dahulu untuk memahami pokok permasalahan dalam skripsi

ini. Bab ini memiliki beberapa sub bab yaitu pengertian kebijakan satu China

dan tujuan China membuat kebijakan satu China.

A. Pengertian Kebijakan Satu China (One China Policy)

Kita ketahui bahwa kebijakan satu China atau One China Policy adalah

harga mati bagi China bahwa Taiwan masih berada di bawah teritori China dan

negara lain harus menghormati dan mengakui kebijakan tersebut serta mengakui

posisi China bahwa dengan hanya memilih satu pemerintahan apabila ingin tetap

bekerjasama dengan China. Maka dapat dikatakan sensitifitas soal isu Taiwan

sangat tinggi bagi China semenjak tahun 1989. Taiwan sebagai kesatuan negara-

bangsa  yang  tidak  memiliki  eksistensi  pada  politik  internasional  dan  sebagai

satu-satunya negara di dunia yang mewakili seluruh Tiongkok. Menurut Beijing

satu prinsip China, Taiwan dan China daratan merupakan bagian tak terpisahkan

dari  kebijakan  "Satu China".  Namun  dapat  dikatan  kedua  negara  ini  tetap

berhubungan baik walaupun berseteru, menurut laman Vox.com, setidaknya ada

dua alasan mengapa hubungan dua negara tetap baik. Alasan pertama, adalah
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saling klaim negara sudah sangat melelahkan dan perang dengan mengerahkan

militer  akan  memakan  banyak  biaya  dan  korban  jiwa.  Taiwan  juga  tidak

mungkin bergabung dengan China, karena Taiwan memiliki standar hidup yang

tinggi dan menjunjung kebebasan politik.

Alasan  kedua adalah  demokrasi.  Sejak  dibentuk  1949,  Taiwan  adalah

negara demokratis dengan pemilihan umum yang terbuka dan menentang segala

bentuk pengekangan. Tahun lalu saja, ratusan ribu warga Taiwan turun ke jalan

memprotes  perjanjian dagang dengan China.  Suka tidak  suka,  rakyat  Taiwan

harus menyadari  bahwa China adalah mitra  dagang terbesar  mereka.  Volume

perdagangan kedua negara tahun 2014 mencapai US$198 miliar  (Armandhanu,

2015).

Taiwan  merupakan  Pulau  kecil  di  timur  pulau  Hainan,  lebih  dikenal

sebagai  China  Taipei.  Sebutan  China  Taipei  ini  sendiri  sebenarnya  untuk

menggambarkan lebih jelas akan posisi Taiwan itu sendiri. Kata “China”, untuk

menggambarkan bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari China, dan kata

“Taipei”  untuk  menunjukkan  identitas  Taiwan  yang  beribukota  di  Taipei

(Soetjitra, 2015). 

Kebijakan  satu  China  hanya  bisa  dijelaskan  dengan  mengacu  pada

cabang hukum internasional yang sebagian besar tidak diketahui untuk sebagian

besar  warga  sipil.  Itu  adalah  "hukum  perang"  dan  bagian  mereka  "hukum

pendudukan." Dengan pengetahuan tentang cabang hukum, kebanyakan orang

menganggap bahwa adanya Dua China ini muncul karena Perang Saudara China
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dari  tahun  1940-an.  Namun,  konseptualisasi  ini  adalah  kesalahan.  Lebih

tepatnya,  "permasalahan Taiwan" harus dipahami sebagai suatu masalah yang

tersisa dari Perang Dunia II di Pasifik (http://www.twclarify.com, t.thn.). Setelah

berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan telah dikembalikan kepada Tiongkok de

jure maupun de facto. Namun tak lama setelah itu akibat banyaknya keterlibatan

campur  tangan  bantuan  diplomatik  maupun  kekuatan  dari  pihak  asing,

muncullah masalah Taiwan berkaitan dengan perang saudara yang dilancarkan

Kuomintang Tiongkok. Selama terjadi perang anti Jepang di Tiongkok, Partai

Kuomintang  Tiongkok  dan  Partai  Komunis  Tiongkok  telah  menggalang

kelompok penyatuan nasional anti  Jepang untuk melawan agresi imperialisme

Jepang. 

Setelah  kemenangan  perang  anti  Jepang,  Kuomintang  yang  dipimpin

Chiang Kai-sek dengan mengandalkan dukungan Amerika, melancarkan perang

saudara  di  seluruh  negeri.  Rakyat  Tiongkok  yang  dipimpin  Partai  Komunis

Tiongkok melancarkan perang pembebasan selama 3 tahun lebih dan pemerintah

“Republik Tiongkok”-nya Kuomintang digulingkan. Pada tahun 1949, Republik

China  dipimpin  oleh Chiang  Kai  Shek yang  berhaluan  nasionalis  kalah  dari

perang saudara dengan Partai  Komunis  Tiongkok (Zhongguo Gongchandang)

pimpinan Mao Zedong .  Mao Zedong kemudian  memproklamirkan  berdirinya

negara baru Republik Rakyat China di Beijing, yang kemudian diubah namanya

menjadi Beijing dan  ditetapkan  sebagai  ibukota  negara  baru  dan  menyatakan

Taiwan sebagai provinsi di dalam republik baru tersebut.
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Namun tidak begitu saja partai nasionalis di bawah kepemimpinan partai

komunis, pemimpin partai nasionalis (Koumintang) Chiang Kai Shek melarikan

diri  ke  sebuah  pulau  di  timur  China  yang  kita  kenal  dengan  Taiwan  dan

membangun pemerintahan sendiri dengan ibukota Taipei. 

Mulai  25 Oktober  1945,  ROC hanya  mengerjakan yang  didelegasikan

untuk kewenangan administratif  bagi  pendudukan militer  Taiwan.  Pada bulan

Desember 1949 ketika ROC memindahkan pusat pemerintahannya ke diduduki

Taiwan, itu bergerak di luar wilayah nasional China. 

Dengan berlakunya perjanjian perdamaian pada tahun 1952, Sekutu telah

dibubarkan,  namun  Amerika  Serikat  (prinsipal  yang  menduduki  kekuasaan)

telah  mengiyakan,  secara  diam-diam atau  sebaliknya,  untuk pengaturan  yang

sudah ada dengan melanjutkan pendudukan militer  Taiwan.  Kebijakan  "Satu

China"  terkait  dengan  hubungan  diplomasi  yang  hanya  mengakui  satu

pemerintah  China,  termasuk  Taiwan  di  dalamnya,  yang  dianggap  sebagai

provinsi  yang  membangkang  karena  ingin  memisahkan  diri  dengan  China

dan pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan yang

sah  mewakili  China (http://wartaekonomi.co.id/read130608/kepada-xi-

jinping-trump-setuju-hormati-kebijakan-satu-China.html, 2017).

Hubungan  keduanya  menunjukkan  keadaan  yang status  quo dengan

pemahaman  masing-masing  mengenai  posisi  dan kedaulatan  mereka  di  arena

internasional.  Meski masih menjadi sebuah isu yang coba untuk diselesaikan,

setidaknya hubungan China dan Taiwan sempat menunjukkan adanya perubahan
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yang berasal dari perubahan kebijakan China atas upaya reunifikasinya dengan

Taiwan.

 Kebijakan China tersebut diimplementasikan dalam strategi One China

Policy khususnya  kebijakan “One  State  Two  System”  yang  menunjukkan

keinginan  China  untuk  membangun  hubungan  dengan  Taiwan  dan

menyelesaikan isu separatisme yang terjadi dengan cara-cara yang cenderung

damai.  Pada  dasarnya,  tujuan  utama  dari  China  dalam One  China  Policy ini

adalah untuk menyatukan kedaulatan bagian-bagian China yang terpisah, seperti

Taiwan  sebagai  satu  kesatuan  bagian  dari  China  daratan,  namun  cara  yang

ditempuh untuk melakukan kebijakan tersebut kemudan mengalami perubahan

dari satu era kepemimpinan ke era kepemimpinan lainnya.

Perselisihan China dan Taiwan dimulai sejak China menyatakan dirinya

sebagai  negara  komunis.  Sejak  terbentuknya  China  sebagai  negara  komunis

(People  Republic  of  China)  pada  tanggal  1  Oktober  1949,  telah  ada  oposisi

untuk  pembentukan  pemerintahan  yang  komunis  itu  sendiri.  Oposisi  tersebut

dilakukan oleh Nasionalis Republik China di bawah Partai Kuomintang (KMT)

(Chang, 2014: 300). 

Para  kelompok  nasionalis  lebih  menginginkan  China  ada  dalam

pemerintahan yang demokratis karena itu kemudian Partai Kuomintang (KMT)

di bawah kuasa Chiang Kai Shek kemudian menduduki Taiwan yang terletak

terpisah oleh sebuah selat dan membentuk pemerintahan sendiri di sana. Sejak

adanya  pendirian  pemerintahan  sendiri  di  Taiwan  oleh  Partai  Kuomintang
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(KMT), fokus dari pemerintahan China daratan di bawah kepemimpinan Mao

Zedong  terhadap  Taiwan  adalah  menghancurkan  Partai  Kuomintang  (KMT)

(Chang, 2014: 300) dengan tujuan utama, yakni membuat Taiwan kembali pada

pemerintahan China. 

Selama  memerintah  di  Taiwan,  Chiang  Kai  Shek  tetap  menggunakan

nama People  Republic  of  China sebagaimana  nama yang  digunakan di  China

daratan.  Atas  dasar  itulah  kemudian  pemerintah  Beijing  mengeluarkan

kebijakan One  China  Policy terhadap  Taiwan  dan  tetap  berusaha

memperjuangkan kebijakan tersebut di ranah internasional. 

Jika  dinilai  dari  segi  ekonomi  faktanya  Taiwan  juga  masih  sangat

bergantung pada mainland-nya. “China is Taiwan's largest trading partner, and

Taiwan  is  China's  seventh-largest”  (www.state.gov),  terlebih  setelah

ditandatanganinya Economic  Cooperation  Framework  Agreement (ECFA)

ditahun 2010 yang lalu  (Claudya, 2012).

B. Tujuan China Membuat Kebijakan Satu China (One China Policy)

Pemerintah  China  menganggap  bahwa Taiwan merupakan  bagian  dari

China daratan dan bagaimana pun caranya China harus merebut kembali Taiwan

sebagai  bagian  dari  negaranya  meskipun  harus  menggunakan  kekerasan.

Pemerintah  China  tidak  akan  membiarkan  kekuatan  kemerdekaan  Taiwan

memisahkan Taiwan dari China di bawah nama atau melalui pendekatan apapun.
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“There is only one China in the world. Both the Mainland and Taiwan

belong to the same China. Cession of sovereignty and territory of China will not

be tolerated.”

Sementara,  Taiwan  sendiri  pun  bersikeras  bahwa  hubungan  antara

Taiwan dengan China merupakan hubungan antar negara bukan hubungan antara

pemerintah pusat dengan propinsinya. Taiwan melihat bahwa upaya reunifikasi

oleh  China  tersebut  hanya  dapat  terjadi  jika  China  menjadi  negara  yang

demokratis (republicofChina.com, 2014).

Bagi pihak China, kasus untuk Taiwan mereka memberikan sikap yang

sangat tegas dan penolakan keras, bukan hanya karena masih menganggap pulat

tersebut  merupakan  wilayah  miliknya,  namun  juga  Taiwan  secara  historis

merupakan wilayah milik China. Taiwan bagi China merupakan sumber konflik

yang penting, pengembalian Taiwan dalam kedaulatan China adalah harga mati

dalam rezim kepemimpinan China  (Jacques, 2011).  

Pemerintahan China mendeklarasikan kepada forum internasional bahwa

pihak  Taiwan  sudah  selayaknya  tunduk  pada  kebijakannya  tersebut  karena

Taiwan  telah  terikat  pada  konsensus  yang  telah  disepakati  oleh  perwakilan

kedua  belah  pihak  pada  tahun  1992  di  Hongkong.  Oleh  karena  itu,  China

menganggap  bahwa  eksistensi  kebijakan  yang  hanya  mengakui  adanya  satu

China ini merupakan status quo yang tidak dapat diganggu gugat oleh Taiwan.

Namun,  mantan  presiden  Taiwan  Chen  Shui-bian  menolak  untuk  mengakui

doktrin  kebijakan  China  tersebut  dan  ia  mengaku  bahwa  sejak  tahun  1949,

sinergi antara China and Taiwan tidak pernah lagi terwujud. Oleh karena itu,
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Taiwan terus mengupayakan negosiasi demi meraih kedaulatan penuh sebagai

satu negara yang tidak identik dengan Republik Rakyat China (Kan, 2009).

Kebijakan One China Policy kemudian menegaskan bahwa setiap negara

yang  ingin  melakukan  hubungan  diplomatik  dengan  China  maka  harus

menghindari Taiwan karena ia masuk ke dalam teritorial China. Hal demikian

membawa  Amerika  Serikat  pada  sikapnya  yang  mendukung One  China

Policy tersebut karena alasan ingin melakukan hubungan diplomatik, sehingga ia

kemudian menyepakati pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan dengan

menyetujui Joint  Communique pada  tahun  1979.  Namun,  kesepakatan  antara

Amerika  Serikat  dengan  China  tersebut  tidak  berlangsung  lama,  dengan

kemunculan Taiwan Relations Act tahun 1979 yang didukung pula oleh Amerika

Serikat,  memperlihatkan  sikap  ambigu  Amerika  Serikat  terhadap

keberpihakannya dengan China atau Taiwan. Amerika Serikat mengaku bahwa

tidak  dapat  melepaskan  hubungan  diplomatiknya  dengan  Taiwan  begitu  saja

karena  Taiwan  merupakan  negara  terbesar  di  Asia  Timur  yang  membeli

persenjataan dari negara adidaya tersebut (Roberge & Youkyung, 2009).

Menurut Taiwan, keberadaannya merupakan sebuah negara yang terpisah

dengan China dan identitas Taiwan adalah tuntutan yang harus dipenuhi oleh

China. Adanya kebijakan satu China yang dibuat oleh pihak China  Mainland

membuat Taiwan juga bersikap sangat keras terhadap China untuk permasalahan

konflik  Laut  China  Selatan  khususnya  untuk  kepemilikan  gugusan  pulau  di

kepulauan  Spartly  dan  Paracel.  Dalam teori  pengakuan  juga  dikenal  dengan

pengakuan  de  facto dan  de  jure,  pembedaan  pengakuan  ini  sebagaimana
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dikatakan oleh Profesor Brownlie,  tidak memiliki  konsekuensi  apapun secara

hukum (Thontowi,  2006).  Pengakuan de Facto diberikan kepada negara yang

berdasarkan fakta atau kenyataan bahwa pemerintahan dari negara yang diakui

itu  lahir  atau  eksis.  Dalam  pengakuan  ini  terdapat  keraguraguan  dari  pihak

pemberi pengakuan akan keberlangsungannya. Tanpa mempersoalkan keabsahan

yuridis  pihak yang diakui  itu,  sekali  pengakuan diberikan sejak saat  itu  pula

konsekuensi  hukum  dari  hubungan  timbalbalik  antar  kedua  negara  dapat

langsung,  meskipun  diakui  secara  diamdiam.  Karena  itu  yang  menjadi

penekanan adalah fakta bahwa pihak yang diakui eksis sebagaimana layaknya

sebuah negara.
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