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SEJARAH HUBUNGAN TIONGKOK, TAIWAN DAN
AMERIKA SERIKAT

Tiongkok dan Taiwan mengalami perpecahan di awali
dengan munculnya perselisihan dan perang sipil yang terjadi
pada  tahun  1930  dan  1940  mengenai  struktur  fundamental
politik Tiongkok dan hal tersebutlah yang membuat Tiongkok
terpecah  menjadi  dua  yaitu  Tiongkok  daratan  sebagai
Republik Rakyat Tiongkok yang Komunis dan Republik China
yang  saat  ini  kita  kenal  sebagai  Taiwan.  Perselisihan  yang
terjadi antara Tiongkok dan Taiwan terus terjadi di akibatkan
munculnya  serangan  komunis  Tiongkok  terhadap  Taiwan
dimana  hal  ini  pulalah  yang  menjadi  awal  mula  Amerika
Serikat campur tangan terhadap konflik yang terjadi di antara
Taiwan dan Tiongkok. Berikut merupakan sejarah hubungan
Tiongkok,  Taiwan  dan  Amerika  Serikat  sejak  awal  konflik
hingga berakhirnya perang dingin.

A. Sejarah  Awal  Konflik  Tiongkok  Dan
Taiwan

Tiongkok  awalnya  adalah  negara  kekaisaran  yang
diperintah  oleh  Dinasti  Qing.  Namun  menyusul  timbulnya
Revolusi  Xinhai,  sejak  tahun  1911  riwayat  Kekaisaran
Tiongkok  berakhir  dan  Tiongkok  berubah  menjadi  negara
republik dengan Sun Yat-sen sebagai pemimpinnya. Revolusi
tersebut juga membuat situasi dalam negeri Tiongkok menjadi
tidak stabil sebagai akibat dari munculnya panglima-panglima
militer  yang  menguasai  sejumlah  daerah  di  Tiongkok  utara
dan  enggan  tunduk  kepada  pemerintah  pusat.  Untuk
mendapatkan  tambahan  kekuatan  supaya  bisa  mengalahkan
para  panglima  militer  tersebut,  Sun  lalu  meminta  bantuan



kepada  negara-negara  Barat,  namun  permintaan  bantuannya
ditolak (Andrade, 2008).

Perselisihan dan perang sipil terjadi pada 1930-an dan
1940-an mengenai struktur fundamental politik Tiongkok. Hal
ini  akhirnya  menyebabkan  Tiongkok  terpecah,  dengan
Tiongkok daratan  menjadi  Republik  Rakyat  Tiongkok yang
komunis,  sementara  para  nasionalis  demokratik  yang  kalah
pindah  ke  sebuah  pulau  di  lepas  pantai  dan  membentuk
kembali  Republik  China  yang  kita  kenal  sekarang  sebagai
Taiwan (Andrade, 2008).

Pada  awal  abad  ke-20,  Kekaisaran  Tiongkok  yang
dulu  perkasa  adalah  bayangan  dari  dirinya  yang  dulu.
Sebagian  besar  Tiongkok,  terutama  pelabuhan  perdagangan
penting  dan  kota-kota  besar  lainnya,  secara  efektif  dimiliki
oleh kekuatan Barat, seperti Inggris dan Perancis, yang telah
mengukir  lingkaran  pengaruh  dari  Tiongkok.  Dinasti  Qing
memerintah hanya dalam nama, dan sebagian besar pedesaan
secara efektif dikendalikan oleh panglima perang lokal. Pada
tahun 1911, nasionalis Tiongkok memaksa kaisar untuk turun
tahta  dan  berusaha  melembagakan  Republik  Tiongkok.
Republik tersendat ketika presidennya, Yu'an Shikai berusaha
untuk menyatakan dirinya sebagai kaisar dan panglima perang
lokal, semuanya mengabaikan pemerintah pusat (Lin, 2008).

Sementara itu, Sun Yat-Sen yang berpendidikan barat
perlahan-lahan membangun gerakan nasionalis dan demokratis
di  selatan.  Ia  mendirikan  Partai  Nasionalis  China,
Kuomintang,  dan mendirikan pemerintahan nasionalis  China
pada  tahun  1919.  Sun  Yat-Sen  ingin  menyatukan  seluruh
Tiongkok  menjadi  republik  demokratis  dan  sosialis,  dan
membuat  konsesi  kepada  Partai  Komunis  Tiongkok  untuk
mencoba memasukkan orang Tiongkok dari semua keyakinan
politik di negara barunya (Carrillo, 2017).

Namun,  setelah  kematian  Sun  pada  tahun  1925,
pimpinan partai jatuh ke garis keras nasionalis dan pemimpin



Tentara Kuomintang, Chiang Kai-Shek. Chiang dengan cepat
mengkonsolidasikan  kekuasaannya  atas  pemerintahan
Kuomintang  dan  pada  tahun  1928  adalah  diktator  virtual
daerah  yang  dikuasai  Kuomintang.  Chiang  membenci
komunisme,  dan pada tahun 1927 ia memutuskan hubungan
diam-diam antara Kuomintang dan Partai Komunis Tiongkok.
Yang terjadi  selanjutnya  adalah satu dekade perang saudara
yang  berselang-seling,  di  mana  Chiang  bergantian  antara
memerangi  panglima  perang  lokal  dan  membasmi  komunis
(Lin, 2008).

Komunis  dipimpin  oleh  Mao  Zedong,  seorang
komunis  dan pustakawan yang setia dari  Beijing yang telah
mulai  membangun kantung-kantung komunis bergaya Soviet
di  pedesaan.  Mao mengumpulkan tentara  gerilya  kecil  yang
menyerang  kereta  api  pasokan  Kuomintang,  pasukan
pemandu,  dan  target  sekunder  lainnya.  Lebih  penting  lagi,
komunis  Mao  memperoleh  pengikut  di  seluruh  pedesaan
Tiongkok (Ye, Fei, & Wang, 2007).

Terlepas  dari  gerakan  mereka  yang  semakin  besar,
Kuomintang  Angkatan  Darat  Chiang  Kai-Shek  masih  jauh
lebih  besar  pada  awal  1930-an  dan  Chiang  tanpa  lelah
mengejar para gerilya komunis bayangan. Kampanye Chiang
yang  terus  menerus  untuk  membasmi  komunisme  Tiongkok
memaksa  Mao memimpin  para  pengikutnya  di  Long March
yang  terkenal  pada  tahun  1934,  ketika  sekitar  seratus  ribu
anggota  partai  komunis  melarikan  diri  hingga  12.500
kilometer.  Meskipun  perkiraan  bervariasi,  hanya  di  suatu
tempat  antara  5-20%  dari  mereka  yang  pergi  dengan  Mao
berhasil mencapai tujuan akhir di Provinsi Shaanxi (Ye, Fei, &
Wang, 2007).

Perjuangan  antara  komunis  Mao  dan  Kuomintang
terganggu  oleh  agresi  Jepang  dari  timur.  Pada  tahun  1931,
Jepang menyerang  Manchuria  dan mendirikan  pemerintahan
boneka Tiongkok di bawah kendali Jepang. Pasukan Jepang
mendorong selatan dari Manchuria, mengambil alih wilayah di



sepanjang  pantai  Tiongkok.  Pada  tahun  1937,  di  bawah
tekanan  besar  dari  masyarakat  Tiongkok,  Chiang  Kai-Shek
menginterupsi kampanyenya melawan komunis untuk bertemu
dengan pasukan Jepang yang menyerang. Kaum nasionalis dan
komunis bahkan menandatangani perjanjian untuk berperang
bersama  melawan  Jepang,  tetapi  koalisi  ini  dengan  cepat
gagal.  Jepang terus mendapatkan wilayah di Tiongkok utara
dan  timur,  dengan  kejam  memperlakukan  orang-orang
Tiongkok  yang  mereka  pimpin.  The  Rape  of  Nanking
misalnya, pada bulan Desember 1937 melihat tentara Jepang
memperkosa,  membunuh  dan  menjarah  di  seluruh  ibukota
Tiongkok Nanking selama beberapa minggu. Para sejarawan
memperkirakan  sekitar  seperempat  juta  orang  Tionghoa
kehilangan nyawa mereka dalam insiden itu, meskipun angka-
angka mengenai peristiwa ini khususnya sangat ditentang (Ye,
Fei, & Wang, 2007).

B. Hubungan  Tiongkok  Dan  Taiwan  Pada
Masa Perang Dingin 

Setelah perang Tiongkok-Jepang berakhir pada tahun
1945  dengan  kekalahan  Jepang  dalam  Perang  Dunia  II,
pertikaian  antara  Partai  komunis  Tiongkok  dengan
Kuomintang  kembali  memanas.  Setelah  kekalahan  Jepang,
pemerintah  Republik  Tiongkok  segera  menginstruksikan
kepada segenap jajarannya untuk mengambil alih kedudukan
tentara  Jepang  di  seluruh  pelosok  wilayah  Tiongkok.
Sementara  Zhu  Te,  Panglima  Angkatan  Bersenjata  partai
komunis mengeluarkan perintah agar sebagian Tentara Merah
memasuki  Manchuria  dan  menuntut  pada  pemerintah
Tiongkok  supaya  perlucutan  senjata  terhadap  bekas  tentara
pendudukan Jepang di  daerah yang dikuasai  Partai  komunis
supaya dilakukan oleh Partai Komunis (Chang I. , 2009).

Ketika itu Tentara Merah menguasai daerah pedesaan
yang  amat  luas  sehingga  menimbulkan  kekhawatiran  pihak
Pemerintah  Tiongkok.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  meminta
bantuan  Amerka  Serikat  untuk  membantu  menyelesaikan



masalahnya  di  Tiongkok.  Presiden  Truman  berusaha
menghindarkan perang saudara di Tiongkok dengan mengutus
Jenderal  George Marshall  untuk bertindak sebagai  perantara
bagi  sengketa  antara  Pemerintah  Nasionalis  dengan  Partai
Komunis  Tiongkok.  Salah  satu  yang  direncanakan  adalah
pelaksanaan peleburan tentara kedua belah pihak menjadi satu
Tentara Nasional. Namun sepeninggal Marshall pertempuaran
antara Pemerintah Nasionalis dengan partai komunis Tiongkok
kembali  terjadi  dengan  skala  yang  semakin  meluas.  Upaya
perdamaian  kembali  dilakukan  oleh  Marshall  tetapi  gagal
(Chang I. , 2009).

Meski  awalnya  banyak  mengalami  kekalahan  tetapi
Tentara  Merah  semakin  dapat  memperluas  pengaruhnya  di
daerah  pedesaan,  melalui  politik  land  reform dari  partai
komunis Tiongkok. Tanah-tanah milik tuan tanah diambil dan
menghadiahkan  tanah-tanah  garapan  tersebut  kepada  kaum
tani  penggarap.  Tentara  Merah  yang  menguasai  wilayah
Tiongkok Utara  segera  mengarahkan  sasarannya  ke  sebelah
selatan  Sungai  Yang  Tze.  Selanjutnya  mereka  merebut
Nanking, ibu kota pemerintah Nasionalis Tiongkok. Akibatnya
pemerintah Nasionalis Tiongkok terpaksa harus memindahkan
ibu  kotanya  ke  Kanton.  Selanjutnya  Hangou,  Shanghai  dan
Qingdao secara berturut-turut jatuh ke tangan kaum komunis
(Chang I. , 2009).

Setelah separuh wilayah  Tiongkok berada di  tangan
kaum  komunis  maka  Mao  Tse-tung  mulai  mempersiapkan
pembentukan  suatu  Negara  Tiongkok  sebagaimana  dicita-
citakan  oleh  Partai  Komunis.  Langkah  awal  adalah  dengan
membentuk  Panitia  Persiapan  Majelis  Permusyawaratan
Politik. Panitia ini berhasil memilih 21 orang untuk menjabat
sebagai Dewan Harian dengan Mao Tse-Tung sebagai ketua
dan Chou Enlai sebagai wakil ketua (Chang I. , 2009).

Dengan  strategi  “desa  mengepung  kota”,  partai
komunis  Tiongkok  berhasil  menyingkiran  Kuomintang  dan
pada tanggal  1  Oktober  1949 memproklamasikan  berdirinya



Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang beribukota di Beijing.
Pemimpin  tertinggi  tentara  RRT berada  di  tangan  Zhu  De,
sedangkan jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar
Negeri dipegang oleh Chou Enlai (Chang I. , 2009) .

Pada  tanggal  14  Oktober  Kanton  berhasil  dikuasai
Tentara  Merah,  sehingga  pemerintah  nasionalis  terpaksa
pindah  ke  Chongqing.  Namun  pada  tanggal  28  November
1949  Chongqing  juga  jatuh  ke  tangan  Tentara  Merah.
Selanjutnya  Propinsi  Yunnan  dan  Hainan  berhasil  dikuasai
komunis,  sehingga  pemerintah  nasionalis  tidak  memiliki
wilayah lagi di Tiongkok daratan. Pemerintahan Chiang Kai
Shek melarikan diri ke Taipei yang terletak di Pulau Formosa
(Taiwan) (Chang I. , 2009). 

Setelah  pernyataan  berdirinya  Republik  Rakyat
Tiongkok,  Uni  Soviet  segera  memberikan  pengakuan
kedaulatannya  atas  RRT  dan  memutuskan  hubungan
diplomatiknya  dengan  pemerintahan  Nasionalis  China.
Negara-negara satelit Uni Soviet ikut menyatakan pengakuan
kedaulatan bagi  RRT. India merupakan Negara di  luar blok
Soviet yang pertama kali memberikan pernyataan kedaulatan
atas  RRT,  tepatnya  pada  tanggal  30  Desember  1949.  Pada
tanggal  6  Januari  1950  Inggris  menyatakan  pengakuan
kedaulatan terhadap RRT sehingga Inggris merupakan negara
demokratis Barat pertama yang mengadakan hubungan dengan
pemerintahan komunis Tiongkok (Chang I. , 2009).

C. Intervensi Amerika Serikat Dalam Konflik
Tiongkok Dan Taiwan

Pasca Perang Korea tahun 1950, Presiden AS Harry S.
Truman  menempatkan  Pasukan  Laut  Ketujuh  (The  Seventh
Fleet) di Taiwan untuk mencegah serangan komunis RRT ke
Taiwan.  Hal  ini  adalah  intervensi  pertama  kalinya  dalam
konflik Tiongkok (daratan) dan Taiwan (pulau). Washington
menilai bahwa Taipei mampu menghalau komunis di Asia dan
menyediakan  bahan-bahan  yang  diperlukan  dalam  rangka



menjaga  keamanan  seperti  keamanan  militer  dan  peraltan
militer (Utha, Kompasian, 2015).

Pada bulan Desember 1954, AS dan pihak-pihak yang
berwenang  di  Taiwan  mengesahkan  Perjanjian  Pertahanan
Bersama  (Mutual-Defense  Treaty)  yang  menetapkan  posisi
Taiwan berada dalam naungan AS. Hal ini dinilai salah karena
campur tangan AS terlalu jauh dalam konflik yang melibatkan
RRT dan mengakibatkan konflik tersebut berlangsung dalam
jangka panjang. Isu ini juga membuat  ketegangan hubungan
antara Washington dan Beijing (Utha, Kompasian, 2015). 

Selama  Perang  Dingin,  AS  melakukan  hubungan
kembali  dengan  RRT  sebagai  upaya  untuk  pencegahan
terhadap ekspansi Uni Soviet. RRT sebagai negara yang kuat
menjadi  mitra strategis bagi  AS untuk menghadapi  ekspansi
tersebut.  Ancaman  nuklir  Uni  Soviet  akan  mengganggu
keamanan  dunia.  RRT  bagi  Amerika  Serikat  adalah  mitra
strategis dari  ancaman nuklir  Uni Soviet  (Utha,  Kompasian,
2015).

D. Hubungan  Tiongkok  Dan  Taiwan  Pasca
Perang Dingin 

Di  tahun 1990-an  Tiongkok mulai  merasa  terancam
dengan gerakan-gerakan nasionalisme Taiwan yang semakin
gencar  mengejar  kemerdekaan.  Hal  ini  diperparah  dengan
memanasnya gerakan-gerakan militer di perbatasan antara dua
wilayah  semenjak  berhentinya  upaya  diplomatik  pada  Juli
1999.  Putusnya  hubungan  diplomatik  antara  Taiwan  dan
Tiongkok  ini  juga  didorong  oleh  adanya  dinamika  politik
antara  Amerika  Serikat,  Taiwan,  dan  Tiongkok.  Demi
mencapai  kedaulatan,  Taiwan  terus  berusaha  melakukan
usaha-usaha separatis antara lain pemimpin-pemimpin Taiwan
berusaha  menumbuhkan  aspirasi-aspirasi  separatis  dalam
masyarakat,  mencari  status  kedaulatan  dari  luar,  serta
menumbuhkan  dukungan  untuk  merdeka  dari  masyarakat



Taiwan sendiri dengan berusaha mengikis identitas Tiongkok
dalam populasi masyarakat Taiwan (Chu, 2004, p. 487). 

Fakta bahwa Taiwan kembali mengejar kemerdekaan
ini diperjelas dengan masuknya Tiongkok dalam keanggotaan
PBB  pada  tahun  1993.  Hal  ini  tentu  berlawanan  dengan
prinsip One China yang sebelumnya telah disepakati. Merasa
terancam  dengan  berbagai  gerakan  nasionalis  Taiwan,
Tiongkok mulai meningkatkan kekuatan militernya, sementara
di  sisi  lain  Taiwan  juga  berusaha  mempertahankan  dirinya
dengan  membeli  persenjataan  berteknologi  tinggi  dari
Amerika Serikat (Chu, 2004, p. 488).

Kompleksitas  hubungan  antara  Amerika  Serikat,
Tiongkok,  dan  Taiwan ini  bermula  dari  dukungan  Amerika
Serikat  kepada  pemerintah  nasionalis  dalam  menghadapi
agresi  Jepang.  Pasca kemenangan kaum Nasionalis  terhadap
Jepang berdirilah Tiongkok Daratan yang mana sebagian besar
rakyatnya  tidak  begitu  menyukai  kepenguasaan  kaum
Nasionalis  yang  cenderung  korup.  Terjadilah  Revolusi
Komunis dan lahirlah Republik Rakyat  Tiongkok pada 1949
(Safril, 2014, p. 329). 

Berdirinya  RRT  tentu  meresahkan  Amerika  Serikat
karena RRT dianggap sebagai  kaki  tangan Uni Soviet.  Dari
sinilah  akhirnya  Amerika  Serikat  mendukung  pemerintahan
baru  yang  dibentuk  oleh  kaum  Nasionalis  di  Taiwan  dan
terjadi persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat dalam
memperebutkan pengaruh di  Taiwan.  Adanya  konflik dalam
perebutan  pengaruh akan Taiwan ini  juga  dikarenakan oleh
wilayah  Taiwan yang  strategis  yaitu  terletak  di  antara  Asia
Timur dan Asia Tenggara sehingga Taiwan tidak hanya efektif
sebagai benteng pertahanan tetapi juga basis ekonomi di Asia
(Safril, 2014, p. 335).   

Menyikapi  persaingan  dengan  Taiwan,  Tiongkok
melakukan pengembangan senjata berteknologi  tinggi  dalam
jumlah  besar  seperti  misil  balistik  yang  meningkatkan



kekhawatiran Amerika Serikat  bahwa Tiongkok akan benar-
benar menyerang Taiwan. Hubungan antara Amerika Serikat,
Taiwan,  dan  Tiongkok  semakin  memanas  dipengaruhi  oleh
dinamika  politik  domestik  yang  terjadi.  Kuatnya  dukungan
Amerika  Serikat  terhadap  Taiwan  di  mana  apabila  terjadi
perang  di  Selat  Taiwan  maka  Amerika  Serikat  akan
memberikan  bantuan  baik  fisik  dan  militer
berdasarkan Taiwan  Relations  Act (TRA)  pada  tahun  1979
guna mempertahankan Taiwan (Chu, 2004, p. 489).

Ketegangan  ini  sempat  menurun  pasca  terjadinya
krisis finansial di tahun 1997 hingga 1998. Kala itu Tiongkok
menyadari  seberapa  besar  signifikansi  perekonomian
Tiongkok  dengan  stabiltas  perekonomian  regional  dan
ekspansi  ekonomi  Asia  Timur.  Dari  sinilah  Tiongkok
menemukan  kekuatan  strategis  baru  untuk  menguatkan
hubungan diplomatik antar aktor-aktor regional guna menahan
dorongan kemerdekaan Taiwan (Chu, 2004, p. 491).

Adanya kemungkinan konflik antara Amerika Serikat
dan Tiongkok dalam permasalahan Taiwan mengkhawatirkan
relasi-relasi  dagang  Tiongkok.  Pecahnya  konflik  dapat
menyebabkan  kekacauan  dalam  rantai  ekonomi  global  dan
menyebabkan  dunia  jatuh  ke  dalam  resesi.  Sebelumnya
militerisme  dilakukan  oleh  Tiongkok, tetapi  sekarang
Tiongkok  sebagai new  emerging  economy menemukan  cara
baru dalam menghadapi  Taiwan yaitu  dengan meningkatkan
kepercayaan  antara  Taiwan  dan  Tiongkok  melalui  integrasi
ekonomi  dan  politik.  Upaya  normalisasi  hubungan  antara
Taiwan  dan  Tiongkok  ini  terbantu  oleh  adanya
perjanjian Cross-Strait  Agreement (CSSTA)  pada  21  Juni
2013 di mana dalam perjanjian ini baik Taiwan dan Tiongkok
berjanji akan meliberalisasi sektor industri jasa sehingga para
pebisnis Tiongkok dapat  lebih mudah mendirikan cabang di
Taiwan dan begitu pula sebaliknya (Safril, 2014, p. 327). Hal
ini  terbukti  berhasil  yang mana  Tiongkok telah berkembang
manjadi  pasar  perdagangan  terbesar  bagi  barang-barang
ekspor Taiwan serta pasar modal (Chu, 2004, p. 492).



 Melalui perkembangan hubungan sosial dan ekonomi
antara  Tiongkok  dan  Taiwan  diharapkan  dapat  membawa
perubahan terhadap opini politik akan separatisme. Selain itu
Tiongkok  juga  berusaha  memperbaiki  hubungaan  dengan
Amerika Serikat untuk meningkatkan efektifitas strategi dalam
menghadapi  Taiwan  yaitu  dengan  membentuk  kebijkan
pembatasan  terhadap  ekspor  teknologi  rudal  dan dual-use
biological  and chemical  agents.  Sebagai  gantinya  Tiongkok
meminta Amerika serikat untuk mengurangi penjualan senjata
militer Amerika Serikat ke Taiwan (Chu, 2004, p. 493). 

Meskipun begitu sebenarnya Tiongkok sendiri masih
menaruh kecurigaan terhadap Amerika Serikat yang dianggap
sebagai  halangan  dalam  upaya  reunifikasi  Taiwan  dan
Tiongkok  tetapi  melalui  pengamatan  terhadap  diplomasi
preventif  dan  manajemen  krisis  Amerika  Serikat,  Tiongkok
melihat  bahwa  "janji"  Amerika  Serikat  untuk  "mendukung
kemerdekaan Taiwan" tidak sepenuhnya jujur (Chu, 2004, p.
494). 

Terbukti  dengan  adanya kesepakatan Shanghai
Communique di mana Amerika Serikat mengakui Taiwan dan
Tiongkok  sebagai One  China tetapi  di  sisi  lain  juga  tetap
berusaha  melindungi  Taiwan  berdasarkan Taiwan  Relations
Act (TRA).  Dualisme  Amerika  Serikat  membuat  geram
Tiongkok  tetapi  Tiongkok  tidak  menginginkan  terjadinya
perang terbuka sehingga ia berusaha mempertahankan status
quo (Safril, 2014, p. 330).


