
BAB IV

STRATEGI DEFENSIF TIONGKOK DALAM
MERESPON KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT ATAS

TAIWAN

Amerika  Serikat  telang  melakukan  berbagai  cara
untuk  menggagalkan  reunifikasi  yang  di  inginkan  oleh
tiongkok seperti yang telah di jelaskan di bab sebelumnya di
mana  Amerika  menerapkan  berbagai  strategi  yang  mampu
menekan  Tiongkok,  namun  Tiongkok  Tidak  Tinggal  diam
untuk  melancarkan  proses  Reunifikasinya  atau  setidaknya
mampu  menahan  Taiwan  untuk  mendeklarasikan
kemerdekaannya,  Tiongkok  membuat  kebijakan-kebijakan
yang cukup menyulitkan Taiwan. Adapun kebijakan-kebijakan
yang  di  terapkan  oleh  Tiongkok  terhadap  Taiwan  akan  di
jelaskan di dalam bab ini.

A. Menangguhkan  Kontak  Diplomatik
Dengan Taiwan

Kebijakan Tiongkok atas Taiwan bisa saja berubah hal
tersebut  sebagai  bentuk  upaya  reunifikasi  yang  di  inginkan
Tiongkok terhadap  negara  tersebut,  seperti  pada  bulan  Juni
2016  dimana  pemerintah  Tiongkok  menangguhkan  kontak
diplomatik  dengan  Taiwan  dikarenakan  Partai  Progresif
Demokratik (DPP) yang pro-kemerdekaan kembali berkuasa,
dan mereka menolak untuk mengakui Konsensus 1992, yang
menjadi  dasar  politik  dari  prinsip Satu Tiongkok.  Tiongkok
juga  terus  mengetatkan  kebijakannya  atas  Taiwan  seperti,
Tiongkok  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  negara
sekutu  Taiwan  yang  menyebabkan  berkurangnya  jumlah
negara  yang  memiliki  hubungan  formal  dengan  Taiwan.
Tiongkok  juga  telah  mengambil  langkah  untuk  mengurangi
wisatawan yang datang ke Tiongkok Daratan sehingga pada



tahun  2015  hampir  4,2  juta  wisatawan  Tingkok  daratan
mengunjungi Taiwan, namun pada saat pemerintahaan partai
Kuomintang  yang  pro-Beijing  berkuasa  pada  tahun  2017
jumlah wisatawan hanya  berada di  angka 2,73 juta  (Suinoi,
2018).

Pada saat partai  DPP mengalami  kekalahan besar di
pemilu  local  yang  menyebabkan  Tsai  mengundurkan  diri
sebagai  ketua  partai  di  jadikan  momentum  oleh  Tiongkok
untuk menyampaikan  pidato  penting.  Presiden Tiongkok Xi
Jinping  menjelaskan  bahwa  Tiongkok  tetap  bertekat  Untuk
melakukan  reunifikasi  terhadap  Taiwan.  Xi  menolak
argumentasi  bahwa sistem politik autokrasi Tiongkok secara
mendasar  tidak  sesuai  dengan  demokrasi  Taiwan  yang
dinamis, Xi bersikeras bahwa formula satu negara dua sistem
yang  pertama  kali  diterapkan  di  Hong  Kong  ketika
dikembalikan  dari  Inggris  kepada  pemerintahan  Tiongkok
pada  tahun 1997,  cukup untuk  melindungi  kepentingan dan
otonomi Taiwan. Tiongkok juga tidak mengindikasikan bahwa
ia  akan  menawarkan  konsensi  untuk  membujuk  Taiwan
melakukan negoisasi (Xinhua, 2019).

Di  sisi  lain  Taiwan tetap  tidak  bergeming,  presiden
Taiwan Tsai Ing-wen menyatakan bahwa ia menolak prinsip
satu Tiongkok dan formula sistem satu negara, dua sistem dan
menyerukan  komunitas  internasional  untuk  mendukung
kemerdekaan  de  facto  Taiwan.  Meskipun  perlakuan  keras
presiden  Tiongkok  terhadap  Taiwan  dapat  menghidupkan
kembali dukungan atas Tsai Ing-Wen dan DPP, namun tetap
tidak  ada  alasan  bagi  Tiongkok  untuk  mengubah  sikapnya
terhadap  Taiwan  dan  tidak  ada  alasan  juga  untuk  berpikir
bahwa  kebijakan  Tiongkok  tidak  akan  menjadi  bumerang.
Misalnya  seperti  ketika  Tiongkok  mengurangi  wisatawan
Tiongkok  daratan,  Taiwan  mengalihkan  perhatian  mereka
dengan cara menarik wisatawan-wisatawan dari  negara lain,
dan  Taiwan  berhasil  menarik  11  juta  wisatawan  untuk
berkunjung ke Taiwan pada tahun 2018.  Untuk mengurangi
ketergantungan  ekonomi  terhadap  Tiongkok,  Taiwan  juga



secara  agresif  melakukan  diversifikasi  pasar  luar  negeri.
Meskipun perekonomian Tiongkok jauh lebih besar,  Taiwan
tetap  memiliki  posisi  tawar,  misalnya  pembatasan  terhadap
industry  elektronik  yang  membentuk  hubungan  vital  antara
Tiongkok dan rantai pasokan teknologi informasi global untuk
melakukan bisnis dengan Tiongkok akan mempercepat secara
signifikan  eksodus  manufaktur  berorientasi  ekspor  dari
Tiongkok yang didorong oleh kenaikan tarif impor Amerika
Serikat (Chongqing, 2019).

Mungkin  dampak  paling  berbahaya  dari  kebijakan
Tiongkok  terhadap  Taiwan  yaitu  meningkatkan  ketegangan
dengan  Amerika  Serikat.  sebagai  pelinduk  utama  Taiwan
Amerika  Serikat  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk
menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan berdiam diri
mengenai  segala sesuatu yang berhubungan dengan Taiwan,
bahkan  kongres  Amerika  dengan  suara  bulat  mengeluarkan
Undang-Undang  Perjalanan  Taiwan,  yang  memungkinkan
pejabat  senior  Amerika  Serikat  untuk  mengunjungi  Taiwan
dan juga sebaliknya.  Meskipun tindakan ini  hanya  simbolis,
tetap saja hal ini membuat Tiongkok geram karena merupakan
pengakuan  resmi  terhadap  pemerintahan  Taiwan.  Selain
membuat  undang-undang  perjalanan  Taiwan,  Amerika  juga
membuat  proposal  untuk  memperkuat  kerjasama  pertahanan
Amerika Serikat-Taiwan, termasuk mengenai penjualan lebih
banyak senjata canggih kepada Taiwan. Sejauh ini Tiongkok
sendiri terus berupaya untuk mempertahankan kebijakan Satu
Tiongkok mereka di tengah hubungan yang sedang memanas
dengan  Amerika.  Tiongkok  terus  berupaya  untuk
mempertahankan  Taiwan  karena  di  khawatirkan  bisa  saja
sewaktu-waktu  Amerika  mengeluarkan  keputusan  untuk
memberikan  kemerdekaan  terhadap  Taiwan  (Minxinpei,
2019). 

B. One China Policy

Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  merupakan  salah
satu  negara  besar  dalam  berbagai  aspek  seperti  militer,



ekonomi  dan bahkan memiliki  jumlah  penduduk terbesar  di
dunia. Tiongkok sendiri pada awalnya di pimpin oleh orang-
orang  nasionalis,  hingga  terjadi  perang  sipil  di  Tiongkok
ketika orang-orang berpaham komunis mencoba untuk masuk
dan  ingin  mengusasi  Tiongkok.  Masuknya  komunis  ke
Tiongkoklah  yang  menyebakan  negara  tersebut  terpecah
hingga akhirnya terbentuk negra baru yaitu Republik Rakyat
Tiongkok dan Taiwan. Sejak memisahkan diri dari Tiongkok,
hingga saat ini Taiwan mendapatka pengakuan secara de facto
hanya dari beberapa negara saja. Pemerintah Tiongkok lantas
mengeluarkan  kebijakan  yang  dinamakan  kebijakan  satu
Tiongkok  (One  China  Policy) dimana  kebijakan  ini
merupakan isyarat  yang menunjukkan bahwa hanya  terdapat
satu  Tiongkok  yang  berdaulat.  Jadi  keberadaan  Taiwan  di
anggap  sebagai  bagian  dari  Tiongkok  dan  tidak  dianggap
sebagai  negara  yang  membentuk  dirinya  sendiri  di  luar
Tiongkok. Pemerintah Tiongkok juga mengakui atas wilayah
seperti  Hongkong,  Macau  dan  Taiwan  sebagai  negara  yang
terintegrasi  dengan  Tiongkok,  sehingga  bebagai  macam
hubungan  kerjasama  atau  diplomatik  yang  berhubungan
dengan Tiongkok harus melalui satu pemerintahan saja dan hal
ini  harus  di  setujui  oleh negara-negara  yang  ingin  menjalin
kerjasama dengan Tiongkok (Abdurrohim, 2018). 

Dengan  adanya  kebijakan  satu  Tiongkok  ini  secara
tidak  langsung  membuat  Taiwan  harus  tunduk  dengan
peraturan-peraturan yang di buat  oleh pemerintah Tiongkok.
Namun pada akhirnya kebijakan satu Tiongkok ini mendapat
tanggapan yang negatif dari Taiwan. Taiwan menolak untuk
bergabung  dengan  Tiongkok  di  bawah  satu  pemerintahan
pusat,  karena  Taiwan  merasa  bahwa  mereka  adalah  negara
yang berdaulat secara de facto. Namun reaksi penolakan yang
di  berikan  Taiwan  tidak  serta  merta  membuat  Tiongkok
membatalkan  kebijakannya  tersebut.  Karena  kebijakan  ini
merupakan  strategi  Tiongkok  untuk  menjadikan  Taiwan
masuk kembali kedalam wilayah negaranya. Melalui kebijakan
ini  Tiongkok membuat  aturan main yang ketat  bagi  negara-
nrgara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengannya,



dimana  negara-negara  tersebut  tidak  di  perbolehkan  untuk
menjalin hubungan dengan Taiwan apabila ingin membangun
hubungan  diplomatik  dengan  Tiongkok.  Singkatnya,  negara
yang  ingin  melakukan  kerjasama  dengan  Tiongkok  harus
mematuhi  kebijakan  satu  Tiongkok  (One  China  Policy)
tersebut (Tsai, 1979).

C. Memperbaiki  Hubungan  Diplomatik
Dengan Sekutu Taiwan

Hubungan Tiongkok dan Taiwan semakin  memanas
sejak  di  angkatnya  Tsai  Ing-Wen  menjadi  presiden  Taiwan
yang  baru,  Beijing  merasa  presiden  Tsai  ingin  mendorong
kemerdekaan resmi atas Taiwan yang di anggap sebagai batas
yang  tidak  boleh  di  lewati  menurut  Tiongkok.  Hal  tersebut
pada akhirnya membuat Tiongkok meminta kepada sejumlah
negara-negara sekutu Taiwan untuk mengakui bahwa Taiwan
merupakan  bagian  dari  kebijakan  satu  Tiongkok,  Beijing
menilai  hal  ini  sebagai  sebuah  tren  yang  tidak  terelakan.
Taiwan sendiri  yang di anggap Tiongkok masih bagian dari
wilayahnya  sejauh  ini  hanya  memiliki  hubungan  formal
dengan  20  negara  yang  banyak  di  antaranya  negara-negara
miskin  di  Amerika  Tengah  dan  Pasifik.  Tiongkok  sendiri
beranggapan  bahwa  Taiwan  hanyalah  sebuah  provinsi  yang
tidak  memiliki  hak  untuk  menjalin  hubungan  diplomatik
dengan negara lain (Zuraya, 2018).

Selama  bertahun-tahun  Tiongkok  dan  Taiwan  telah
berusaha untuk menarik sekutu satu sama lain, berbagai cara
di lakukan oleh Tiongkok seperti memberikan paket bantuan
terhadap  negara-negara  berkembang  sebagai  upaya  dari
Tiongkok untuk menarik perhatian dari negara-negara sekutu
Taiwan dan hasilnya Sejak saat itu, lima negara yaitu Burkina
Faso,  Republik Dominika,  Panama,  Sao Tome  and Principe
dan  El  Salvador  telah  meninggalkan  Taiwan.  Bahkan
Vatikanpun memiliki  kemungkinan untuk bergabung dengan
Tiongkok  karena  Takhta  Suci  dan  Tiongkok  mendekati
kesepakatan  mengenai  pengangkatan  para  uskup.  Menjalin



hubungan  diplomasi  dengan  negara-negara  sekutu  Taiwan
merupakan strategi Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan
semakin  banyak  dari  dunia  internasional  tentang  adanya
kebijakan satu Tiongkok, sehingga Republik Rakyat Tiongkok
menjadi satu-satunya wakil yang sah bagi seluruh negara yang
ingin menjalin hubungan kerjasama (Asmardika, 2018).

D. Meningkatkan  Kekuatan  Dan  Anggaran
Belanja Militer

Saat ini dunia internasional masih menganggap bahwa
kekuatan  militer  merupakan  sebuah  indikator  dalam
mempertahankan  posisi  stabilitas  domestik,  kawasan  dan
global.  Pada  dasarnya  kekuatan  militer  memang  masih
mendominasi dalam dunia internasional yang di tandai dengan
masih  intensnya  negara  di  dunia  dalam  meningkatkan
anggaran  belanja  militernya  untuk  keperluan  pembaharuan
alutsista  termasuk  Tiongkok.  Militer  Tiongkok  secara
signifikan  telah  meningkatkan  kekuataan  angkatan  laut,
angkatan  udara  dan  unit-unit  strategis  barunya.  Namun
Tiongkok  menurunkan  kekuatan  angkatan  daratnya  sebagai
bagian  dari  perubahan  strategi  yang  dirancang  untuk
mengubah Tentara  Pembebasan  Rakyat  (People’s  Liberation
Army/PLA)  menjadi  kekuatan  militer  modern  yang
komprehensif.  Militer  Tiongkok  memang  harus  direformasi
dan dioptimalkan untuk memenuhu kebutuhan mendesak jika
suatu  saat  Taiwan  melakukan  hal  diluar  batas  untuk
menyatakan  kemerdekaannya  dan  ini  adalah  tujuan  dari
perombakan tersebut (Aziz, 2016).

Kebijakan  pemerintah  Tiongkok  untuk  menaikan
anggaran  belanja  militernya  telah  menarik  perhatian  dunia
internasional,  meski  demikian  pemerintah  Tiongkok
menyatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  kebijakan  yang
normal  dan  bersifat  damai  dengan  tujuan  melakukan
modernisasi  peralatan  militer  dalam  negeri  bukan  untuk
sesuatu  yang  bersifat  offensive.  Tiongkok  sendiri  sudah
berkomitmen untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian



dan  keamanan  di  dunia.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut
Tiongkok  perlu  memperkuat  basis  pertahanannya  sesuai
dengan  kondisi  dunia  internasional  saat  ini.  Presiden  Xi
Jinping telah memerintahkan kepada pasukan militernya yang
bertugas mengawasi wilayah Laut China Selatan dan Taiwan
untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  bersiap  menghadapi
keadaan darutat,  jika saja terjadi ancaman militer dari pihak
lawan (Sihaloho, 2018). 

Tiongkok sendiri menyatakan bahwa tiongkok bisa 
saja merebut Taiwan secara paksa dengan melakukan invasi 
militer terhadap Taiwan tapi hal tersebut sangat beresiko 
melihat dukungan yang sangat besar dari Amerika kepada 
Taiwan dimana pada Tahun 2018 Amerika Serikat telah 
mengirimkan dua kapal perang mereka melalui selat Taiwan 
dimana hal tersebut menunjukan dukungan Amerika atas 
kedaulatan Taiwan, Sementara itu, Tiongkok tidak pernah 
menggunakan kekuatan militer untuk meningkatkan pengaruh 
mereka di Taiwan karena Tiongkok Khawatir hal tersebut 
dapat membuat Taiwan semakin  gancar untuk mendapatkan 
kemerdekaanya. Tiongkok beranggapan bahwa oprasi militer 
yang di lakukan Amerika di perairan Taiwan justru akan 
membahayakan kedamaian dan stabilitas di kawasan tersebut 
(Satria, 2018).


