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Dita Puti Pratiwi

MOTTO

“Any woman who understands the problems of running a
home will be nearer to understand the problems of running a

country.”

(Margaret Thatcher)

“It is better to lead from behind and to put others in front,
especially when you celebrate victory when nice things occur.
You take the front line when there is danger. Then people will

appreciate your leadership.”

 (Nelson Mandela)

“I have learned that success is to be measured not so much by
the position that one has reached in life as by the obstacles

which one has overcome while trying to succeed.” 

(Booker T. Washington)

“Biarkan manusia sibuk mencaci dan menghinamu, karena
pembalasan terbaik adalah dengan hidup lebih baik.”

(Dita P. Pratiwi)
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ABSTRAK

Penulisan  skripsi  ini  di  tujukan  untuk  mengetahui
bagaimana strategi  Tiongkok menghadapi  kebijakan yang di
berikan  Amerika  Serikat  terhadap  Taiwan  dan  langkah  apa
yang  akan  di  ambil  oleh  Tiongkok  dalam  rangka
memperlancar  keinginannya  untuk  melakaukan  reunifikasi
dengan  Taiwan.  Tiongkok  yang  telah  mengupayakan  proses
reunifikasi ini selama puluhan tahun terpaksa terhalang dengan
kebijakan-kebijakan yang di berikan Amerika Serikat, namun
dengan menggunakan One China Policy Tiongkok berupaya
untuk  mempertahankan  Taiwan  dalam wilayah  teritorialnya.
Amerika  serikat  sejak  masa  kepemimpinan  George  Walker
Bush  mulai  menyadari  potensi  pertumbuhan  perekonomian
yang baik di pasifik mulai memfokuskan diri mereka dengan
kebijakan-kebijakan yang pro Asia, namun keinginan Amerika
Serikat  untuk  berkuasa  di  pasifik  terhalang  oleh  adanya
Tiongkok sebagai negara terkuat di kawasan tersebut. sehingga
untuk  mempertahankan  eksistensinya  di  pasifik  Amerika
Serikat pun malai ikut campur dalam berbagai permasalahan
yang  berhubungan  dengan  Tiongkok,  termasuk  proses
reunifikasi antara Tiongkok dan Taiwan. 

Kata kunci: Reunifikasi Tiongkok-Taiwan, Kebijakan AS,
Intervensi AS.
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ABSTRACT

The writing of this thesis is intended to find out how
China's strategy is to face the policies that the United States
has given to Taiwan and what steps will be taken by China in
order  to  facilitate  its  desire  to  carry  out  reunification  with
Taiwan. China, which has sought this reunification process for
decades,  has  been  forced  to  be  hindered  by  the  policies
provided by the United States, but by using One China Policy
China seeks to defend Taiwan in its territorial territory. The
United  States  since  the  leadership  of  George  Walker  Bush
began to realize the potential for good economic growth in the
Pacific began to focus on pro-Asian policies, but the United
States'  desire  to  rule  in  the  Pacific  was  hampered  by  the
existence of China as the strongest country in the region. so
that  in order to maintain its  existence in the  Pacific  United
States, it was too difficult to interfere in various issues related
to China, including the process of reunification between China
and Taiwan.

Keywords: Reunification of China-Taiwan, US Policy, US
Intervention.
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