
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada  bagian  akhir  dalam  skripsi  ini  penulis  akan
memaparkan  beberapa  keseimpulan  yang  dapat  diambil
berdasarkan  penelitian  yang  telah  di  lakukan  mengenai
permasalah  reunifikasi  Tiongkok  dan  Taiwan  serta
keterlibatan  Amerika  Serikat  di  dalamnya,  hubungan
Tiongkok dan Taiwan memang sering mengalami pasang surut
kedua negara tersebut pada awalnya merupakan satu kesatuan
di  bawah  naungan  Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  yang
berdaulat  namun  perpecahan  timbul  akibat  masuknya
komunisme  yang  berupaya  untuk  menguasai  RRT,  namun
kaum  nasionalis  Tiongkok  tidak  terima  sehingga  mereka
membenetuk partai nasionalis Tiongkok Kuomintang yang di
pimpin oleh Sun Yet-Sen. Konflik antara kaum komunis yang
di pimpin Mao Zhe-Dong dan partai Kuomintang oleh adanya
agresi Jepang pada tahun 1931 dimana pada saat itu Jepang
mendirikan  pemerintahan  boneka  Tiongkok  di  bawah
kendalinya.  Setelah  perang  Tiongkok-Jepang  berakhir
pertikaian antara  partai  komunis  Tiongkok dan Kuomintang
kembali  memanas  perebutan  kekuasaanpun  kembali  terjadi,
dimana  pada  akhirnya  partai  komunis  berhasil  menduduki
wilayah Tiongkok dan kaum nasionalis tidak memiliki wilayah
lagi di Tiongkok daratan. Kaum nasionalispun melarikan diri
ke pulau Formosa  yang  saat  ini  kita  kenal  sebagai  Taiwan.
Berpuluh-puluh tahun paska perang yang terjadi di RRT kini
hubungan  Taiwan  dan  Tiongkok  masih  belum  memiliki
kemajuan  dimana  Tiongkok  saat  ini  masih  berupaya  untuk
melakukan  reunifikasi  dengan  Taiwan,  yang  di  anggap
Tiongkok  sebagai  bagian  dari  provinsi  negaranya.  Namun
upaya  reunifikasi  yang  di  inginkan  tidak  semudah  yang  di
bayangkan  oleh  Tiongkok  di  tambah  lagi  dengan  adanya
campur tangan dari Amerika Serikata di dalamnya. 



Pada  masa  kepemimpinan  George  Walker  Bush
Amerika  Serikat  mulai  fokus  kembali  dengan permasalahan
yang  ada  di  pasifik  hal  ini  di  karenakan  Amerika  melihat
kawasan pasifik  memiliki  potensi  besar  dalam pertumbuhan
perekonomiannya  hal  tersebut  akan  baik  bagi  masa  depan
perekonomian  Amerika  jika  Amerika  mampu  bekerjasama
dengan  negara-negara  di  kawasan  tersebut,  sehingga  pada
masa kepemimpinan Bush amerika mulai membenetuk aliansi
dengan  beberapa  negara  di  pasifik  dan  amerika  juga  mulai
membentuk kebijakan-kebijakan yang pro Asia seperti  Pivot
To Asia  pada masa  kepemimpinan presiden Obama,  namun
upaya  Amerika  untuk  kembali  membangun  kekuatannya  di
pasifik  terhalang  dengan  adanya  Tiongkok  sebagai  negara
terkuat  di  kawasan  tersebut,  Amerikapun  menggunakan
berbagai  cara  untuk  meningkatkan  eksistensinya  di  pasifik
termasuk mencampuri segala permasalahan yang berhubungan
dengan  Tiongkok  seperti  reunifikasi  Tiongkok  dan  Taiwan.
Tiongkok yang merasa terganggu dengan intervensi  yang di
lakukan Amerika terhadap permasalahan internalnyapun mulai
menyusun strategi untuk mempertahankan Taiwan. 

Sejauh  ini  Tiongkok  sendiri  berupaya
mempertahankan Taiwan dengan cara-cara damai melalui one
china  policy  dimana  kebijakan  ini  merupakan  isyarat  yang
menunjukkan  bahwa  hanya  terdapat  satu  Tiongkok  yang
berdaulat  dimana  melalui  kebijakan  ini  Tiongkok  membuat
aturan yang ketat terhadap negara-negara yang ingin menjalin
hubungan  diplomatik  dengannya.  Dimana  negara  tersebut
harus mematuhi kebijakan satu Tiongkok dan secara otomatis
meyakini  Taiwan merupakan  bagian  dari  Tiongkok,  dengan
adanya  kebijakan  satu  Tiongkok  ini  secara  tidak  langsung
membuat  Taiwan  harus  tunduk  dengan  peraturan-peraturan
yang  dibuat  oleh  oleh  pemerintah  Tiongkok.  Memperbaiki
hubungan  diplomatik  dengan  sekutu  Taiwan  merupakan
strategi  Tiongkok  untuk  mendapatkan  pengakuan  sebanyak-
banyaknya  dari  dunia  internasional  mengenai  adanya  one
china  policy  itu  sendiri  dan  terbukti  Tiongkok  berhasil
menjalin hubungan baik dengan lima negara sekutu Taiwan.



Meningkatkan  kekuatan  dan  anggaran  belanja  militer
merupakan  strategi  devensif  Tiongkok  untuk  menghadapi
ancaman-ancaman yang datang dari luar yang berusaha untuk
merebut  wilayah  teritorialnya,  termasuk  untuk  menghindari
terjadi  upaya  Taiwan  mendeklarasikan  kemerdekaannya.
Semua  upaya  yang  di  lakukan  oleh  Tiongkok  untuk
mempertahankan  Taiwan  agar  tidak  mendeklarasikan
kemerdekaannya dari Tiongkok cukup berhasil sampai saat ini
namun upaya Tiongkok cukup berhasil sampai saat ini, namun
upaya Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan
masih  belum  membuahkan  hasil  kerena  sejauh  ini  Taiwan
masih  tetap  pada  pendiriannya  yaitu  menginginkan
pengakuaan  kedaulatan  secara  de  facto dari  dunia
internasional.


