
BAB III

INTERVENSI AMERIKA SERIKAT DALAM PROSES
REUNIFIKASI TIONGKOK DAN TAIWAN

Keinginan  Tiongkok  untuk  melakukan  reunifikasi
dengan  Taiwan  ternyata  tidak  semudah  yang  di  fikirkan,
setelah peperangan yang terjadi di masa lalu membuat Taiwan
enggan untuk bergabung kembali kepada Tiongkok di tambah
lagi dengan munculnya  Amerika Serikat yang kerapkali  ikut
campur  dalam  proses  reunifikasi  tersebut.  Amerika  Serikat
yang mulai menyadari kawasan Asia pasifik memiliki potensi
besar  bagi  masa  depan  perekonomiannya  membuat  negara
tersebut  mulai  ikut  campur  dalam  setiap  permasalah  yang
muncul  di  kawasan  tersebut  terutama  yang  berhubungan
dengan Tiongkok sebagai negara terkuat di pasifik. Amerika
saat  ini  terus  mengembangkan  strategi  untuk  membangun
kekuatannya  di  pasifik,  berikut  merupakan  upaya  Amerika
untuk meningkatkan eksistensinya di pasifik.

A. Kebijakan  Amerika  Serikat  Di  Kawasan
Asia Pasifik Khususnya Tiongkok Dan Taiwan

Pada  masa  pemerintahan  Presiden  George  W  Bush
Amerika  Serikat  telah  melakukan  penguatan  aliansi  di
kawasan  Asia  Pasifik  hal  tersebut  dikarenakan  Amerika
Serikat mulai Menyadari munculnya kekuatan baru di kawasan
Asia  Pasifik  yaitu  Tiongkok.  Bush  menganggap  Tiongkok
bukan sebagai  strategic  partner,  namun  lebih  menampilkan
kesan  Tiongkok  sebagai  America’s  enemy.  Bush
meningkatkan  penjualan  senjata  ke  Taiwan,  menegaskan
komitmen  untuk  pertahanan  Taiwan,  serta  mengubah  arah
strategi pertahanan Amerika Serikat dari Eropa menjadi fokus
pada  Asia  Pasifik  sebagai  bentuk  penghitung  terhadap
kekuatan militer Tiongkok (Defense, 2008). 



Disisi  lain  Tiongkok  terus  meningkatkan  pembelian
persenjataan  dari  Rusia  sehingga  Amerika  melihat  hal  ini
sebagai  ancaman,  tidak  hanya  untuk  Taiwan,  tetapi  juga
ancaman  bagi  stabilitas  keamanan  di  wilayah  Asia  Pasifik
(Defense,  2008).  Melihat  hal  tersebut  Amerika  menyatakan
keberatan  terhadap  keputusan  Uni  Eropa  untuk  mencabut
embargo  penjualan  senjata  pada  Tiongkok,  kerena  Amerika
khawatir apabila hal tersebut terjadi maka akan memperkuat
persenjataan Tiongkok,  jika Tiongkok memiliki  persenjataan
yang  kuat  di  takutkan  Tiongkok  akan  menyerang  Taiwan
sehingga Amerika  melakukan  deterrence  terhadap Tiongkok
sehingga Tiongkok tidak menyerang Taiwan secara langsung
(Wabiser, 2015, p. 10).

Meskipun khawatir dengan peningkatan persenjataan
yang di alami Tiongkok, pemerintahan Bush tidak begitu saja
mendukung kemerdekaan Taiwan bahkan Bush secara terang-
terangan  menolak  keinginan  pemerintah  Taiwan  untuk
mengubah  status  quo  (Wabiser,  2015,  p.  11).  Ketika
kepemimpinan Presiden Bush berakhir dan di gantikan Oleh
Barack  Obama  pada tahun 2009,  Amerika  mulai  mengubah
kebijakannya.  Secara  resmi  Amerika  mulai  menerapkan
kebijakan  rebalancing  yang  di  fokuskan  ke  kawasan  Asia
Pasifik.

Perubahan  focus  kebijakan  Amerika  di  lakukan
dengan  melakukan  pendekatan  terhadap  negara  aliansinya
melaluin kunjungan kenegaraan dan dialog kerjasama dalam
berbagai  bidang  khususnya  ekonomi  dan  militer.  Kawasan
Asia Pasifik menjadi  focus perubahan kebijakan Amerika di
karenakan Asia Pasifik telah mengalami perkembangan yang
signifikan dalam bidang ekonomi dan militernya, dimana hal
tersebut  ditakutkan  dapat  menyebabkan  munculnya
kemungkinan  dampak  politik  dan  keamanan  militer  yang
menyebabkan  konflik  mengingat  ketatnya  persaingan  di  ere
globalisasi saat ini (Planifolia, 2017, p. 17).



Berdasarkan pernyataan resmi Amerika, Pivot to Asia
merupakan sebuah ungkapan atas strategi yang difokuskan ke
Kawasan  Asia-Pasifik.  Strategi  tersebut  berupa  konsentrasi
arah  kebijakan  luar  negeri  yang  merupakan  kelanjutan  dari
kepentingan nasional  Amerika.  Upaya  yang  diterapkan oleh
Amerika adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya
ke  Kawasan  Asia  Pasifik.  Strategi  ini  memfokuskan  pada
beberapa  bagian,  di  antaranya  adalah  pengembangan  kerja
sama  ekonomi,  penguatan  terhadap  negara  aliansi,  jaminan
keamanan bersama melalui institusi regional untuk membantu
menangani sengketa terkait batas wilayah secara damai (Reis,
2014).

Pivot  to  Asia  yang  secara  resmi  di  sebut  dengan
strategi  rebalancing  bersifat  luas  tidak hanya  berfokus pada
pertahanan  militer  saja  tetapi  juga  berfokus  pada  bidang
ekonomi,  sosial,  politik  dan  diplomasi  yang  di  yakini  oleh
beberapa pihak dapat menimbulkan resiko hubungan negara-
negara  di  kawasan  Asia  Pasifik,  terutama  terkait  dengan
munculnya presepsi ancaman dari negara lain. Pro dan kontra
mengiringi keputusan Amerika dalam membentuk strategi di
kawasan Asia Pasifik, terutama dengan munculnya spekulasi
mengenai  hubungan bilateral  antara  Amerika  dan  Tiongkok
(Planifolia, 2017, p. 17).

Sebagaimana yang telah diucapkan Obama pada masa
kampanyenya bahwa Amerika tidak memiliki kewajiban untuk
membela Taiwan. Obama merasa bahwa Tiongkok merupakan
partner  perdagangan  yang  lebih  utama,  bahka  Obama  juga
mengatan siap untuk menjadi host talk antara militer Tiongkok
dan Taiwan.  Hal  ini  cukup mengejutkan melihat  bagaimana
selama ini Amerika tidak pernah  concern untuk mendukung
Taiwan mengadakan negoisasi  dengan Tiongkok (Allison &
Simes, 2018).

Pada  awal  masa  pemerintahannya  Barack  Obama
menekankan bahwa Amerika tidak mendukung kemerdekaan
Taiwan dari  Tiongkok dan Obama  juga berhasil  meredakan



kategangan yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok. Namun
Obama terlihat cendrung mendukung Tiongkok hal ini terbukti
dengan Obama  yang  memilih  penasihat  kebijakan yang  pro
Tiongkok.  Bahkan  salah  satu  penasihat  keamanan  nasional
Zbigniew Brzezinski  menyatakan bahwa Taiwan merupakan
endangered species  yang menjadi  penghalang bagi  Amerika
dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok (Wabiser, 2015).

Pada  periode  kedua  masa  pemerintahannya  Obama
mengubah  kebijakannya  dengan  kembali  menekankan
pentingnya  hubungan  dengan  Taiwan  dan  menandatangani
kebijakan  yang  mendukung  Taiwan  untuk  ikut  serta  dalam
International Civil Aviation Organization.  Obama juga mulai
focus  pada  hubungan  bilateral  mengenai  US-Taiwan  Free
Trade Agreement.  Hubungan ini  berlanjut  dengan dukungan
yang diberikan Amerika  terhadap keanggotaan Taiwan pada
Trans-Pacific  Partnership  Agreement.  Hubungan  Amerika
dengan Taiwan pada bidang militer kembali berlanjut dibawah
undang-undang  Taiwan  Relations  Act presiden  Obama
menandatangani  penjualan  misil  ke  Taiwan  dalam  jumlah
besar,  hal  ini  menimbulkan  protes  keras  yang  di  lakukan
Tiongkok terhadap Amerika (Wabiser, 2015). 

Perubahan  kebijakan  Obama  ini  disebabkan  oleh
fokus Amerika Serikat  yang  menekankan pada doktrin  Asia
Pasifik.  Artinya  Obama  focus  mengembangkang  pengaruh
Amerika di Asia Pasifik. Saat ini kekuatan Tiongkok di Asia
sudah  sangat  besar  hal  ini  menimbulkan  kekhawatiras  bagi
Amerika, jika di biarkan pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik
bisa  saja  mengalahkan  pengaruh  Amerika  Serikat.  Untuk
melawan pengaruh Tiongkok di  Asia  Pasifik  Amerika perlu
mencari aliansi seperti Jepang, India, Korea Selatan, ASEAN,
dan salah  satunya  termasuk  Taiwan.  Dengan adanya  aliansi
Amerika  berharap  pengarunya  di  Asia  Pasifik  bisa  menjadi
lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Tiongkok. Bahkan,
Amerika  secara  spesifik  pada  pemerintahan  Obama
mengutamakan  Trans-Pacific  Partnership dengan  mengajak



Taiwan  tetapi  tidak  mengajak  Tiongkok  sebagai  anggota
(Wabiser, 2015). 

Berbeda  dengan  presiden  sebelumnya  pada  saat
Donald  Trump  mulai  memimpin  Amerika  di  tahun  2017
kebijakan luarnegri Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik
berubah total, Trump menyatakan bahwa yang akan menjadi
focus utama  kebijakannya  yaitu  America First bahkan pada
saat awal masa kepemimpinannya Trump menyatakan bahwa
strategi  mantan  presiden  Barack  Obama  untuk
menyeimbangkan  kembali  Asia  Pasifik  telah  mati.  Namun
setelah setahun masa kepemimpinannya  Trump masih belum
juga mengklarifikasi mengenai kebijakannya di kawasan Asia
Pasifik  disisi  lain  dunia  luar  telah  melihat  bahwa  untuk
sebagian  besar,  Military  First telah  menjadi  arah  yang
menonjol  dari  kebijakan Asia Pasifik Trump,  yang dipenuhi
dengan  strategi  perdamaian  yang  kuat  melalui  kekuatan
vigorous peace through strength (Tjhoa, 2018).

Hubungan  Amerika  dan  Tiongkok  memasuki  babak
baru kompetisi politik dan keamanan, dengan mengintensifkan
tekanan terhadap Beijing Trump tampaknya  sedang mencari
konsesi ekonomi, politik, dan keamanan dari Tiongkok. Sejak
kampanye pemilu presiden Amerika Serikat pada pertengahan
tahun 2016, dimana Donald Trump sebagai salah satu capres
langsung  mengadopsi  kebijakan  agresif  anti-Tiongkok,  dan
menyeret  hubungan  kedua  negara  pada  sebuah  babak  baru
(Parstoday, 2017).

Trump menyatakan bahwa persoalan ekonomi yang di
alami  Amerika  saat  ini  disebabkan  oleh  bentuk  hubungan
perdagangan  negara  itu  dengan  Tiongkok  dan  kebijakan
proteksi  pemerintah  Tiongkok  atas  industri  manufakturnya.
Pada dasarnya, Trump memberi tekanan pada Tiongkok demi
memenangkan pemilihan presiden, dan sejak saat itu ia mulai
mengusik Negeri  Tirai  Bambu itu dan menentang kebijakan
ekonominya,  kebijakan  anti-Tiongkok  semakin  intensif  di
berbagai  sektor  terutama di  sektor  ekonomi,  Trump sebagai



pelaku  bisnis  menuduh  Tiongkok  merebut  dan  menguasai
pasar  komersial  Amerika,  dan  mengklaim bahwa  situasi  ini
telah  menyebabkan  peningkatan  pengangguran  di  Amerika
(Parstoday, 2017).

Melihat  pristiwa  ini  Trump  mengancam  akan
memberlakukan  bea  masuk  yang  tinggi  terhadap  barang-
barang  ekspor  ke  Amerika  untuk  menyeimbangkan  neraca
perdagangan  dengan  Tiongkok.  Tentu  saja,  ancaman  ini
berimbas  pada  Jepang  dan  Korea  Selatan.  Pada  masa
kepemimpinanya  Trump  menjalin  hubungan  baik  dengan
presiden  Taiwan  Tsai  Ing  Wen,  bahkan  Trump  pernah
melakukan  komunikasi  via  telefon  dengan  presiden  Tsai
sebagai bentuk ucapan selamat atas pelantikannya, tentu saja
hal ini membuat Tiongkok geram dan menuduh Amerika telah
melanggar kebijakan  resmi Amerika untuk mengakui hanya
satu negara Tiongkok (Parstoday, 2017). 

Disisi  lain  amerika  terus  berupaya  mempererat
hubungannya dengan Taiwan terutama dalam bidang ekonomi,
politik  dan  keamanannya  bahkan  Amerika  secara  terang-
terangan  mendukung  kemerdekaan  Taiwan  atas  Tiongkok
dengan  cara  terus  menyokong  persenjataan  militer  terhadap
Taiwan  bahkan  Badan  Kerjasama  Keamanan  Pertahanan
Amerika  Serikat  pada  tanggal  24  September  2018
menyampaikan bahwa penjualan persenjata ke Taiwan di masa
mendatang  akan  mencapai  sekitar  330  juta  Dolar  AS.  Juru
bicara  Kementerian  Luar  Negeri  Tiongkok  Geng  Shuang
mengecam  penjualan  itu  sebagai  pelanggaran  kedaulatan
Tiongkok  dan  menuntut  diakhirinya  penjualan  persenjataan
Amerika  Serikat-Taiwan.  Tentu  saja,  Taiwan  telah  memuji
keputusan  tersebut  dan  berterima  kasih  kepada  pemerintah
Amerika atas dukungannya yang terus menerus (Pangaribuan,
2016).



B. Kepentingan  Dan  Bentuk  Intervensi
Amerika Serikat

Konflik  antara  Tiongkok  dan  Taiwan  terjadi  di
akibatkan  oleh  perbedaan  kepentingan  dan  keinginan  dari
kedua  belah  pihak  dimana  Tiongkok  menginginkan
terwujutnya  kebijakan  satu  China  sedangkan  Taiwan
menginginkan  kemerdekaannya,  Hal  ini  dapat  didasari  dari
segi kepentingan nasional dimana suatu Negara ingin merdeka
karena  ingin  mengatur  dan  menjalani  roda  pemerintahan
sendiri  agar  tercipta  kesejahteraan  untuk  rakyatnya  (Utha,
Kompasiana, 2015).

Namun  dalam konflik  yang  terjadi  di  antara  kedua
belah pihak terdapat campur tangan dari negara besar seperti
Amerika Serikat bermain di belakang Taiwan. Intervensi yang
di lakukan oleh Amerika Serikat sendiri bermula pada tahun
1950-an  dimana  tujuan  awalnya  yaitu  Amerika  Serikat
berupaya mencegah serangan komunis RRT terhadap Taiwan
dengan  cara  menempatkan  Pasukan  Laut  Ketujuh  (The
Seventh Fleet)  di  Taiwan,  namun seiring berjalannya  waktu
kepentingan  Amerika  di  kawasan  Asia  Pasifik  semakin
bertambah dan Tiongkok sebagai negara pesaing terkuat AS di
kawasan Asia  Pasifik  di  anggap  sebagai  penghalang  (Utha,
Kompasian, 2015).

Amerika  Serikat  menganggap  bahwa  kawasan  Asia
Pasifik merupakan pusat gravitasi keamanan global, kawasan
ini merupakan kawasan paling strategis di dunia. Keamanan
Internasional secara umum sangat ditentukan oleh bagaimana
dinamika  dan  interaksi  keamanan  di  kawasan  ini.  Kawasan
Asia  Pasifik  juga  merupakan  kawasan  yang  paling  dinamis
pertumbuhan  ekonominya.  Posisi  strategis  tersebut
menjadikan Asia Pasifik menjadi pusat aktivitas yang penting
dalam percaturan politik global (Syahrin, 2018).



Amerika Serikat melihat Asia Pasifik memiliki potensi
yang  besar  untuk  pertumbuhan  perekonomian  negaranya,
sehingga  AS  terus  berupaya  memperluas  peranannya  di
kawasan Asia Pasifik. Presiden Obama menganggap kawasan
itu  sangat  penting  untuk  masa  depan  ekonomi  Amerika
Serikat,  sehingga  Amerika  Serikat  terus  berjuang  untuk
menjadi  kekuatan  utama  di  Pasifik  (Politik,  2011).  Namun
peningkatan  pengaruh  Tiongkok  semakin  tak  terelakkan,
Tiongkok telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan Asia
Pasifik,  sebuah  kondisi  yang  harus  diterima  oleh  Amerika
Seikat. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, Tiongkok
juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi
rebalancing AS semakin sulit (Syahrin, 2018, p. 147). 

Melihat  pengaruh  Tiongkok  yang  begitu  besar  di
kawasan  Asia  Pasifik  membuat  Amerika  memandang
Tiongkok sebagai America’s enemy  Sehingga Amerika terus
berupaya  membendung  pengaruh  Tiongkok di  Asia  Pasifik,
berbagai  cara  di  gunakan  Amerika  termasuk  mencampuri
urusan internal Tiongkok seperti proses reunifikasi Tiongkok
dan  Taiwan.  Bentuk  intervensi  yang  di  lakukan  Amerika
Serikat berupa perjanjian pertahanan bersama Amerika Serikat
dan Taiwan.  Perjanjian kerjasama di  bidang pertahanan dan
militer antara Amerika Serikat dan Taiwan sudah berlangsung
sejak perang dunia kedua hingga saat ini, yang menjadi dasar
Amerika  Serikat  memiliki  ketertarikan  untuk  melakukan
kerjasama  dengan  Taiwan  karena  Taiwan  memiliki  sistem
politik  yang  berbeda  dengan  sitem  politik  yang  ada  di
Tiongkok  yaitu  menggunakan  landasan  demokrasi  dan
liberalisme yang umum digunakan negara-negara barat  yang
dipelopori  oleh  Amerika  Serikat,  hal  ini  pun  yang
menyebabkan  hubungan  Taiwan  dan  Tiongkok  sampai
sekarang belum terselesaikan (Darmawan, 2015).

Kerjasama yang  terjalin  antara  Amerika  Serikat  dan
Taiwan dalam bidang persenjataan militer ini yang menyadari
begitu  pentingnya  kerjasama  yang  terjalin  di  antara  kedua
belah pihak guna memberikan dukungan dan masukan timbal



balik  mengenai  peningkatan  militer  bagi  Taiwan  dan
diantaranya tersalurnya kepentingan nasional Amerika Serikat
dalam terjalinnya kerjasama ini. Namun, kepentingan Amerika
Serikat  yang  di  lancarkan  melalui  kerjasama  persenjataan
militer  dengan  Taiwan  menimbulkan  dampak  yang
berlawanan dengan kepentingan Tiongkok, bahwa kerjasama
yang  dilakukan  Amerika  Serikat  dan  Taiwan  menunjukkan
adanya sikap perlawanan dari Taiwan terhadap Kebijakan Satu
Cina (Darmawan, 2015).

Kerjasama  militer  yang  terjalin  antara  Amerika
Serikat  dan  Taiwan  telah  dibangun  atas  konvergensi
kepentingan strategis, yaitu dalam upaya untuk membendung
ekspansi  komunis  di  kawasan  Asia  Pasifik  selama  masa
perang dingin.  Penandatanganan US-ROC Mutual  perjanjian
pertahanan  tahun  1954  akhir,  Amerika  Serikat  tidak  hanya
menjamin  keamanan  dan  kelangsungan  pemerintah  Taiwan,
tapi juga memungkinkan sesuatu yang lebih lengkap terhadap
jaringan aliansi militer antara Amerika Serikat dan demokrasi
di Asia Pasifik (Kaohsiung, 1979).

Perjanjian kerjasama pertahanan antara Amerika dan
Taiwan  sangat  membantu  militer  Taiwan  untuk  menuju  ke
arah  modernisasi.  Selain  pasokan  sistem  senjata  canggih,
Amerika  Serikat  memberikan  Taiwan  dukungan  Software
untuk kelengkapan militer yang cukup besar, dari kesempatan
untuk  belajar  di  Amerika  dan  staf  perguruan  tinggi  untuk
mereformasi  doktrinal  perang  melalui  pelatihan  bersama.
Dasar hukum dari hubungan keamanan Amerika Serikat dan
Taiwan dimulai ketika kongres Amerika Serikat mengesahkan
undang-undang domestik, Taiwan Relations Act (TRA) yang
mengatur  hubungan  Amerika  Serikat  dan  Taiwan  setelah
1979.  Menurut  TRA,  Amerika  Serikat  akan
mempertimbangkan  upaya  untuk  menentukan  masa  depan
Taiwan dengan cara lain selain damai, termasuk dengan boikot
atau  embargo,  ancaman  bagi  perdamaian  dan  keamanan
kawasan di wilayah Pasifik Barat (Kaohsiung, 1979).



C. Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA)

Perjanjian Taiwan Relations Act (TRA) dimulai pada
tanggal 10 April 1979, perjanjian tersebut menandakan bahwa
hubungan  selain  diplomatik  di  antara  Amerika  Serikat  dan
Taiwan tidak berakhir, dengan diakuinya hanya ada satu China
melalui  Shanghai  Communiqué pada  tanggal  28  Pebruari
1972. Melalui TRA, Amerika Serikat tetap menjalin hubungan
perdagangan, kebudayaan dan berbagai hubungan yang tidak
resmi lainnya. Di bawah TRA Amerika Serikat menjalankan
kebijakan sebagai berikut:

a) Memelihara dan mengembangkan hubungan kultural,
perdagangan  dan  lainnya  secara  ektensif  dan
bersahabat  di  antara  Amerika  Serikat  dan  rakyat
Taiwan.

b) Mendeklarasikan  perdamaian  dan  stabilitas  di  area
kepentingan politik, keamanan dan ekonomi Amerika
Serikat  dan  di  area  yang  menjadi  perhatian
internasional.

c) Memperjelas  masa  depan  Taiwan  akan  ditentukan
oleh cara‐cara damai, menganggap bahwa usaha‐usaha
yang  menentukan  masa  depan  Taiwan,  selain  cara‐
cara damai termasuk boikot atau embargo, merupakan
ancaman  keamanan  dan  perdamaian  bagi  negara‐
negara  Pasifik  Barat  dan  menjadi  perhatian  penting
bagi Amerika Serikat.

d) Menyediakan persenjataan defensive untuk Taiwan.



e) Meyakinkan hak untuk melawan segala macam bentuk
serangan atau koersi yang akan mengancam keamanan
atau sistem ekonomi dan sosial rakyat Taiwan (Chang
J. C., 2001).

Selain poin-poin kebijakan di atas dalam pasal 3 TRA
tertuang  juga  sebuah  poin  penting,  bahwa  Amerika  Serikat
berhak  menjual  persenjataan  kepada  Taiwan  untuk  maksud
pertahanan diri,  sesuai jumlah yang dibutuhkan (Dumbaugh,
1998).  Itulah yang menjadi  landasan Amerika Serikat  untuk
menjual persenjataan dan perlengkapan militer lainnya kepada
Taiwan dalam jumlah yang relatif  besar.  Seperti  pada masa
pemerintahan Barack Obama pada awal tahun 2010 Amerika
Serikat  menyetujui  rencana  penjualan  senjata  ke  Taiwan
sebesar 6,4 milyar  dolar  Amerika Serikat.  Jumlah itu terdiri
dari 114 misil Patriot sebesar 2,81 milyar dolar, 60 helikopter
Black Hawk senilai 3,1 milyar dolar dan selebihnya 340 juta
dolar  peralatan  komunikasi  untuk  pesawat  F‐16  pesanan
Taiwan  (Cooper,  2010).  Pada  tahun‐tahun  sebelumnya,
penjualan  artikel  dan  servis  pertahanan,  juga  terjadi,  dan
dalam jumlah yang cukup besar. Di periode tahun 2001‐2004,
transaksi artikel dan servis pertahanan untuk Taiwan mencapai
3,7  milyar  dolar,  dan  pada  periode  2005‐2008  senilai  3,9
milyar dolar AS (Khan, 2014).

Bantuan  militer  yang  sangat  besar  dari  Amerika
Serikat terhadap Taiwan masih terus berlangsung hingga saat
ini  sebagai  upaya  Amerika  dalam menggagalkan  reunifikasi
Tiongkok  dan  Taiwan.  Amerika  Serikat  tidak  menginkan
terjadinya  penyatuan  antara  Tiongkok  dan  Taiwan  dimana
Taiwan  sebagai  negara  kecil  yang  cukup  berperan  dalam
percaturan  kekuatan  dunia  dianggap  dapat  memperkuat
Tiongkok  di  kawasan  Asia  Pasifik  jika  sampai  proses
reunifikasi itu terjadi.


