
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiongkok adalah negara yang akhir-akhir ini menjadi
pusat  perhatian  dunia.  Di  awali  dengan  kenaikan  yang
signifikan  di  berbagai  aspek  membawa  Tiongkok  sebagai
negara yang diprediksi akan menjadi negara super power yang
baru menggeser kedudukan Amerika Serikat. Salah satu aspek
yang  menarik  adalah  militer  Tiongkok  dengan  karakternya
yang  defensif  merupakan  upaya  pemerintah  dalam
menciptakan  pertahanan  yang  kuat  bagi  negaranya,  tidak
hanya  itu  karakter  defensif  ini  juga  merupakan  bukti  nyata
bahwa Tiongkok berperan besar dalam sistem perdamaian di
kawasan Asia Timur (Dwi, 2015).

Kekuatan militer Tiongkok yang semakin meningkat
merupakan  bentuk  tindakan  Tiongkok  dalam  merespon
ancaman  negara  lain  yang  berusaha  menggangu  wilayah
teritorialnya, namun peningkatan kekuatan militer tersebut di
anggap  Amerika  Serikat  sebagai  ancaman  yang  dapat
menjatuhkan  kredibilitas  Amerika  Serikat  di  mata  dunia.
Untuk mempertahanakan kedudukannya sebagai negara super
power Amerika Serikat mulai merambah wilayah Asia Timur
dan secara langsung turun tangan dalam berbagai kasus yang
melibatkan Tiongkok (Dwi, 2015). 

Dalam kontestasi geopolitik di Asia Timur, dinamika
hubungan  Tiongkok  dan  Amerika  Serikat  seringkali
ditentukan  oleh  perkembangan  isu  Taiwan  dan  penyikapan
kedua  negara  besar  ini  terhadap  isu  itu.  Berbeda  dengan
negara-negara  lain  di  panggung  internasional,  Taiwan
bukanlah entitas politik yang berdaulat.  Dalam forum-forum
global,  Taiwan  diposisikan  sebagai  entitas  ekonomi  non-
negara.  Karena  itu,  meskipun  perkembangan  ekonominya
maju,  Taiwan tidak memiliki kekuatan politik setara dengan
negara-negara lain. Tidak mengherankan jika gerak Taiwan di



lingkungan  global  sangat  ditentukan  oleh  relasinya  dengan
kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok dan Amerika
Serikat,  dua  negara  yang  paling  berkepentingan  di  Selat
Taiwan (Mubah, 2014).

Secara  historis,  dibandingkan  Amerika  Serikat,
Tiongkok  memiliki  pengalaman  masa  lalu  yang  jauh  lebih
panjang dengan Taiwan. Hal ini wajar karena lokasi geografis
Tiongkok (Daratan) dan Taiwan berdekatan, hanya dipisahkan
oleh  Selat  Taiwan.  Tetapi,  kedekatan  historis  dan  geografis
rupanya tidak berbanding lurus dengan kedekatan politik dan
ekonomi.  Berbeda  dengan Tiongkok yang  komunis,  Taiwan
memilih  sejalan  dengan  Amerika  Serikat  yang  demokratis.
Sejak semula pun, Taiwan menerapkan sistem ekonomi serupa
dengan  Amerika  Serikat.  Situasi  inilah  yang  menjadikan
Taiwan  seolah  terhimpit  dalam  dua  kekuatan  global  yang
bertolak  belakang.  Celakanya,  dua  kekuatan  global  itu
merupakan  negara-negara  besar  yang  memiliki  kepentingan
strategis  dengan  Taiwan.  Demi  kepentingan  berbeda,
Tiongkok  dan  Amerika  Serikat  saling  memperebutkan
pengaruh di Taiwan (Mubah, 2014).

Hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat memang
terus mengalami fluktuasi, hal tersebut dipicu dengan adanya
intervensi  yang  di  lakukan Amerika  Serikat  terhadap proses
reunifikasi Tiongkok dengan Taiwan. Bagi Tiongkok, Taiwan
adalah bagian dari  negaranya.  Berbagai peperangan di  masa
lampau menjadikan Taiwan berulang kali mengalami integrasi
sekaligus  disintegrasi  dengan  Tiongkok.  Para  pemimpin
Tiongkok percaya bahwa bersatunya kembali Taiwan dengan
Tiongkok akan membuat  negara ini semakin besar dan kuat.
Karena  itu,  reunifikasi  Taiwan  dengan  Tiongkok  menjadi
impian  besar  yang  terus  ingin  dicapai  oleh  para  presiden
Tiongkok termasuk Hu Jintao dan Xi Jinping (Times, 2011). 

 



Namun di sisi  lain intervensi Amerika Serikat kerap
mengganggu  upaya  Tiongkok  untuk  menyatukan  Taiwan
dalam  wilayah  teritorialnya.  Melalui  Taiwan  Relations  Act
(TRA)  yang  telah  berlaku  sejak  1979  Amerika  Serikat
menerapkan  strategi  deterrence untuk  melawan  perilaku
unilateral  People’s  Liberation  Army (PLA)  atau  angkatan
bersenjata Tiongkok terhadap Taiwan (Deng, 2008, p. 251).

Fakta  tersebut  mengindikasikan  adanya  kepentingan
bertolak  belakang  antara  Tiongkok  dan  Amerika  Serikat.
Kepentingan berseberangan itu menyebabkan Taiwan seperti
menjadi  arena  pertarungan  kedua  raksasa  dunia  tersebut
sehingga  membuat  pembahasan  isu  ini  semakin  kompleks.
Selanjutnya  Penulis  akan  menganalisis  bagaiman  strategi
Tiongkok dalam merespon kebijkan Amerika Serikat terhadap
Taiwan dan penulis  akan menganalisis  faktor apa saja  yang
membuat  Amerika  Serikat  melakukan  Intervensi  terhadap
Reunifikasi Tiongkok dan Taiwan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  di
paparkan diatas, muncul pertanyaan penelitian yang dapat di
ajukan  adalah:  “Bagaimanakah  bentuk  strategi  yang  di
gunakan Tiongkok dalam menghadapi intervensi Amerika
Serikat dalam proses reunifikasi Tiongkok dan Taiwan?”

C. Kerangka Teori

Untuk  menjelaskan  permasalahan  yang  terjadi  Pada
Tiongkok  dalam  upaya  mereunifikasi  hubungan  dengan
Taiwan yang  terhambat  dengan  adanya  campur  tangan dari
Amerika  Serikat,  maka  penulis  akan  menganalisis
menggunaka  Konsep  International  Prussure  dan  Teori  Neo-
realisme Defensif. Dengan tujuan agar dapat menggambarkan
secara teoritis penulisan ini.



1. International Pressure

     Di dunia saat ini, para aktor internasional berusaha
mempengaruhi politik domestik negara-negara dalam berbagai
cara. Tekanan internasional dapat diberikan oleh aktor negara
ataupun non-negara, dapat menargetkan aktor negara ataupun
non-negara  dan  dapat  melibatkan  cara  militer  ataupun  non-
militer (Bush, 2016). 

     Selain itu, tekanan internasional dapat mencoba
mempengaruhi  hampir  semua  aspek  politik
domestik. Meskipun  tekanan  internasional  tidak  selalu
berhasil, bahkan dapat mengarah pada serangan balik terhadap
pengaruh asing serta konsekuensi lain yang tidak diinginkan
(Bush, 2016).

     Melihat situasi yang terjadi antara Amerika Serikat
dan Tiongkok saat ini tekanan internasional yang di berikan
Amerika Serikat melibatkan cara non-militer. Amerika Serikat
menggunakan  undang-undang  TRA  sebagai  bentuk  tekanan
yang dapat menghalangi proses reunifikasi yang di inginkan
tiongkok.

     Menurut  Sarah Bush dalam penelitiannya  yang
berjudul  Forms  Of  International  Pressure  And  The  Middle
East Patut digaris bawahi bahwa tekanan internasional dapat
memiliki efek yang berbeda melalui dua mekanisme. Di satu
sisi,  tekanan  internasional  dapat  mengarah  langsung  ke
diferensiasi,  karena  diterapkan  secara  berbeda  ke  berbagai
negara  atau  karena  negara-negara  merespon  secara  berbeda
terhadap jenis tekanan yang sama (Bush, 2016). 

     Di sisi lain, tekanan internasional dapat mengarah
secara tidak langsung ke diferensiasi, karena itu menyebabkan
beberapa  negara  mengadopsi  kebijakan  tertentu  sementara
negara lain tidak melakukannya karena mereka tidak ditekan.
Tekanan memiliki efek pembeda tidak langsung dalam kasus



ini,  karena secara tidak sengaja menyebabkan negara-negara
yang  tidak  ditekan  untuk  tumbuh  lebih  jauh  terpisah  dari
negara lain (Bush, 2016).

     Mempelajari tekanan internasional yang di berikan
Amerika  Serikat  terhadap  Tiongkok  saat  ini  membuat
tiongkok  terus  berupaya  mengembangkan  kekuatan  militer
yang  diperlukan  untuk  melindungi  kegiatan  perekonomian
negaranya, namun disisi lain salah satu faktor yang membuat
AS semakin  gencar  dalam memberi  tekanan pada Tiongkok
adalah  iklim  politik  internal  yang  tidak  stabil  di
Tiongkok. Dimana hal tersebut semakin memperlancar strategi
deterrence yang  di  terapkan  Amerika  Serikat  Terhadap
Tiongkok (Ohara, 2018).

2. Neo-realisme Defensif

     Teori Neo-realisme. Secara harfiah, neo dalam kata
Neo-realisme  berarti  “baru”,  sehingga  Neo-realisme  dapat
diartikan sebagai “perbaruan” dari teori Realisme yang telah
ada  sebelumnya.  Teori  ini  diperkenalkan  pada  1979  oleh
seorang akademisi ilmu hubungan internasional yang bernama
Kenneth  Waltz  melalui  bukunya  yang  berjudul  Theory  of
International Politics (Lamy, 2001).

          Berkaitan dengan kondisi anarki dunia, kaum
Neo-realis  percaya  bahwa  salah  satu  cara  untuk
mempertahankan  posisinya  dalam  panggung  internasional
adalah  dengan  meningkatkan  kapabilitas  yang  dimiliki.
Peningkatan  kapabilitas  negara  dimaksudkan  untuk
meningkatkan  daya  saing  negara  dengan  kekuatan-kekuatan
besar  lain  yang  ada.  Berdasarkan  pandangan  terhadap
pentingnya  power bagi negara, neorealisme dapat  dibedakan
menjadi  dua  jenis  yakni  Neo-realisme  yang  defensive dan
Neo-realisme yang  offensive.  Sesuai dengan fokus penelitian
yang sedang saya jalankan di sini saya akan membahas lebih
dalam  mengenai  teori  Neo-realisme  defensif  (Mearsheimer,
2007)



          Neo-realisme defensif yang dimapankan oleh
Kenneth Waltz, justru mengabaikan sifat alamiah manusia dan
memfokuskan  analisisnya  pada  dampak  yang  dihasilkan
sistem internasional. Bagi Waltz (1979), sistem internasional
terdiri  dari  sejumlah  kekuatan  besar,  yang  masing-masing
berusaha untuk bertahan karena sistem berjalan secara anarkis
(suatu  kondisi  yang  dihasilkan  karena  tidak  adanya  otoritas
sentral  yang  dapat  mengaturnya).  Di  dalam  kondisi  yang
anarkis seperti itu, setiap negara akan mempertahankan dirinya
sendiri.  Neo-realime  defensif  mempercayai  suatu  asumsi
bahwa negara-negara dunia mengumpulkan kekuatan sebagai
upaya  antisipasi  dalam  menghadapi  ancaman  negara  lain
dan survive jika suatu saat konflik terjadi.  (Asrudin, 2014). 

     Tiongkok menggunakan One China Policy sebagai
kekuatan  untuk  mempertahankan  Taiwan,  dimana  dengan
adanya  One  China  Policy secara  tidak  langsung  membuat
Taiwan harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang di buat
oleh  pemerintah  Tiongkok.  Tiongkok  juga  meningkatkan
kekuatan  dan  anggaran  belanja  militer  sebagai  upaya  untuk
menghindari adanya invasi militer yang mengakibatkan perang
bagi kedua negara tersebut.

     Dalam sudut  pandangnya,  Neo-realisme  masih
fokus  dalam mengkaji  isu  keamanan  dan  militer  (the  high
politics  issue  area)  yang  berkaitan  dengan  isu
power dan survival.  Mengapa  demikian?  Ini  merupakan
jawaban  para  pendukung  Neo-realisme  atas  kritik  Robert
Keohane  dan  Joseph  Nye  pada  tahun  1970-an  yang
menggabungkan  konsep  complex-interdependence sebagai
sesuatu yang sulit  terbantahkan. Mereka Menjelaskan bahwa
seharusnya  semua  negara  berkaitan  dengan  relative  gains,
sebab mereka  tidak menyangkal  bahwa bagaimanapun  kerja
sama antar negara juga di butuhkan untuk mencapai  interest
masing-masing  dan  tentunya  Neo-Realisme  akan
memaksimalkan kekuatan relatif  mereka agar menjadi  pihak



yang  di  untungkan  dalam  kerjasama  tersebut  (Alfathimy,
2017).

     Sama sepereti yang di lakukan oleh tiongkok dalam
proses  runifikasi  ini,  dimana  untuk  mencapai  interestnya
Tiongkok berupaya  untuk  menangguhkan kontak diplomatik
dengan  Taiwan  seperti  pada  tahun  2015  Tingkok  berupaya
untuk membantu Taiwan pada sektor pariwisata dan terbukti
pada tahun 2015 wisatawan Taiwan mencapai 4,5 juta orang
hal  tersebut  dilakukan  oleh  Tiongkok  untuk  menarik  hati
pemerintah Taiwan agar  mau  melakukan reunifikasi  dengan
Tiongkok  atau  setidaknya  mencegah  Taiwan  untuk
mendeklarasikan  kemerdekaannya  atas  Tiongkok.  Selain  itu
Tiongkok  juga  berupaya  untuk  memperbaiki  hubungan
diplomatik dengan sekutu Taiwan dan hal tersebut merupakan
bagian  dari  upaya  Tiongkok untuk  mendapatkan  pengakuan
sebanyak-banyaknya  dari  negara lain mengenai  adanya  One
China Policy

     Dalam teori Neo-realisme defensif Kenneth Waltz
juga  menyatakan  bahwa  sistem  international  yang  anarki
memaksa  suatu  negara  untuk  mempertahankan  sistem yang
moderat dan isolasionis hal ini di lakukan untuk menciptakan
keamanan pada negaranya (Mearsheimer, 2007)

     Begiti pula yang di lakukan Tiongkok dalam proses
reunifikasi dengan Taiwan, Dimana Tiongkok lebih memilih
untuk bersikap defensif terhadap intervensi Amerika Serikat,
Tiongkok  lebih  memilih  untuk  tidak  gegabah  dalam
mengambil  keputusan  karena  menyadari  besarnya  pengaruh
Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

     Teori  Neo-liberalime defensif  dalam skripsi  ini
digunakan untuk menganalisa bagaimana tindakan Tiongkok
dalam menghadapi kebijakan yang di buat amerika terhadap
Taiwan, dan strategi defensif apa yang di gunakan Tiongkok
untuk menghadapinya.



D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori diatas
mengenai  strategi  Tiongkok  dalam  mengahadapi  intervensi
Amerika Serikat maka dapat ditarik hipotesa bahwa:  “Dalam
menghadapi  intervensi  Amerika  Serikat  atas  proses
reunifikasi dengan Taiwan, Tiongkok lebih memilih untuk
bersikap  defensif  dengan  cara  menangguhkan  kontak
diplomatik dengan taiwan, One China Policy, memperbaiki
hubungan  diplomatik  dengan  sekutu  taiwan  dan
meningkatkan  kekuatan  dan  anggaran  belanja
militernya”. 

E. Jangkauan Penelitian

Untuk  membatasi  jangkauan  penelitian  agar  tetap
fokus  dalam  konteks,  maka  penulis  akan  menjelaskan
mengenai  strategi  atau  langkah  defensif  yang  di  ambil
Tiongkok  dalam  menghadapi  kebijakan  Amerika  Serikat
terhadap Taiwan dari masa kepemimpinan  Jiang Zemin pada
tahun 1998 sampai pada masa kepemimpinan Xi Jinping pada
tahun 2019.

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun  beberapa  hal  yang  penulis  harapkan  dari
penelitian ini:

1. Skripsi  ini  dapat  memenuhi  persyaratan  kelulusan
Strata  1  Ilmu  Hubungan  Internasional,  Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Menganalisis  bagaimana  tindakan  Tiongkok  dalam
menghadapi intervensi Amerika Serikat dalam proses
reunifikasi Tiongkok dan Taiwan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zemin
https://id.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping


3. Sebagai bahan bacaan dan penelitian berikutnya yang
akan  membahas  lebih  dalam  mengenai  Strategi
Tiongkok  dalam  menghadapi  kebijakan  Amerika
Serikat terhadap Taiwan.

G.  Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang  di  lakukan penulis  adalah penelitian
yang  bersifat  kualitatif  (deskriptif)  penelitian  kualitatif
berusaha mengkonstruksi  realitas dan memahami  maknanya.
Sehingga, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan
proses,  peristiwa  dan  otentisitas.  Memang  dalam penelitian
kualitatif  kehadiran  nilai  peneliti  bersifat  eksplisit  dalam
situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah yang
bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai
fenomena  yang  terjadi  secara  sistematis  dan  akurat  sesuai
fakta-fakta yang ada (Rusliwa, 2005). 

Data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data
yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  sudah  ada  dan
berhubungan  dengan  penelitian  yang  di  kerjakan
(Harnovinsah, 2008).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan penulis dalam penelitian ini
adalah teknik studi kepustakaan  yang dimaksud dengan studi
kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti
untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau
masalah  yang akan  atau  sedang  diteliti  (Gibran,  2009).
sumber-sumber yang di gunakan adalah meliputi literatur yang
berhubungan dengan penelitian yang di lakukan berupa buku,
jurnal  penelitian,  artikel  dan  laporan  dari  lembaga-lembaga
internasional yang berkaitan dengan penelitian ini.



H. Sistematika Penulisan.

Dalam  proses  penelitian  berupa  skripsi  ini,  penulis  ingin
mengkategorikan pembahasan dalam beberapa bab: 

 BAB I : Penulis  memaparkan  pendahuluan  yang
terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
jangkauan  penelitian,  kerangka  teori,  tujuan  dan
manfaat  penelitian,  hipotesa,  metode penelitian serta
sistematika penulisan.

 BAB  II  :Membahas  mengenai  sejarah  hubungan
Tiongkok, Taiwan dan Amerika Serikat.

 BAB  III  :Membahas  mengenai  intervensi  Amerika
Serikat  dalam  proses  reunifikasi  Tiongkok  dan
Taiwan.  

 BAB  IV  :Membahas  mengenai  strategi  Tiongkok
dalam menghadapi interfensi   Amerika Serikat dalam
proser reunifikasi Tiongkok dan Taiwan.

 BAB V :Kesimpulan dan daftar pustaka


