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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tiongkok merupakan sebuah negara yang terletak 

di kawasan Asia Timur, tepatnya berbatasan dengan Laut 

Tiongkok Selatan, Laut Tiongkok Timur, Korea Utara, 

dan Vietnam. Tiongkok dengan nama resmi Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) memiliki pusat pemerintahan di 

Beijing sebagai ibukotanya. Negara yang sering disebut 

sebagai “Negeri Tirai Bambu” ini merupakan negara 

terbesar secara ekonomi, geografis, dan jumah penduduk. 

Luas wilayah Tiongkok adalah sebesar 9.6 juta kilometer 

persegi dan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.38 

milyar jiwa yang terdiri dari etnis Han sebanyak 91.6%, 

etnis Zhuang 1.3%, dan etnis lainnya berjumlah 7.1%. 

Tiongkok memiliki dua Daerah Administratif Khusus 

yaitu Hong Kong dan Macao, serta terdiri dari 23 provinsi 

(Central Intelligence Agency, 2019). 

Republik Rakyat Tiongkok atau dalam bahasa 

Mandarin yaitu 中华人民共和 (pinyin: Zhōnghuá 

Rénmín Gònghéguó) tidak hanya memiliki wilayah 

kedaulatan di daerah Tiongkok Daratan saja, namun juga 

pada kepulauan yang berada di sekitarnya. Salah satu 

kepulauan yang menjadi bagian dari kekuasaan Tiongkok 

adalah Pulau Formosa atau Taiwan dimana Tiongkok 

menjadikan pulau tersebut sebagai salah satu provinsinya. 

Tiongkok dengan Taiwan berasal dari satu rumpun yang 

sama. Hal ini dikarenakan kedua wilayah ini memiliki 

letak geografis yang begitu dekat. Taiwan berada di 

sebelah pantai Tenggara Tiongkok Daratan yang 

berbatasan dengan sebuah selat bernama Formosa Strait 

atau Selat Taiwan. Selat ini sekaligus sebagai pembatas 

antara Tiongkok dan Taiwan sebagaimana yang 

ditampilkan pada gambar 1.1. Karena berasal dari satu 

rumpun yang sama, Tiongkok dan Taiwan memiliki 
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banyak sekali kesamaan seperti karakteristik dari dan 

budaya yang dimiliki oleh keduanya (Jacobs, 2011). 

Gambar 1.1.  

Peta Wilayah Republik Rakyat Tiongkok 

 

(Vector Stock, 2019) 

Pada awalnya, penduduk asli Taiwan bukan 

merupakan orang-orang Tiongkok atau yang dikenal 

dengan sebutan “Tionghoa", namun orang-orang yang 

berasal dari austronesian aboriginal peoples. Karena 

adanya sejarah masa lalu yang panjang dengan Tiongkok, 

penduduk Taiwan mulai mengalami perkembangan 

dimana mulai muncul komunitas Tionghoa di pulau 

tersebut (Jacobs, 2011). Perkembangan tersebut 

menjadikan Taiwan memiliki penduduk yang beraneka 

ragam yaitu orang Taiwan asli keturunan aborigin, 

Fukienese dan Hakka (imigran awal yang datang dari 

Tiongkok Selatan), dan imigran Tiongkok setelah Perang 

Dunia II. Orang Taiwan keturunan asli aborigin sekarang 
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berjumlah sangat sedikit karena Fukienese dan Hakka 

telah kini mendominasi pulau tersebut (Cheng, 2008). 

Sejarah awal Taiwan sebagai bagian dari wilayah 

Tiongkok dimulai pada tahun 1271 sampai 1368. Pada 

saat itu, Tiongkok dikuasai oleh Dinasti Yuan yang 

dipimpin oleh penguasa Mongol bernama Kubilai Khan. 

Dinasti Yuan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat 

besar dimana meliputi seluruh wilayah Daratan Tiongkok 

hingga ke wilayah Asia Barat. Selama dipimpin oleh 

Dinasti Yuan, Tiongkok kerap melakukan aktivitas 

perdagangan di berbagai wilayah, salah satunya yaitu di 

Pulau Taiwan (Lijun, 2001). Pada pertengahan abad ke-

16, Pulau Taiwan diduduki oleh Penjajah Barat yaitu 

Spanyol yang kemudian di ambil alih oleh Penjajah 

Belanda pada tahun 1642 setelah berhasil mengalahkan 

Spanyol. Kemudian, pada tahun 1662 Belanda dikalahkan 

oleh Pahlawan Nasionalis Tiongkok bernama Zheng 

Chenggong yang berhasil merebut Taiwan dan 

menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari Tiongkok 

(Andrade, 2004). 

Pada tahun 1895, ketika Tiongkok dikuasai oleh 

Dinasti Qing, Tiongkok terlibat peperangan dengan 

Jepang yang dinamakan Perang Jiawu. Ini merupakan 

perang pertama diantara Tiongkok dengan Jepang yang 

membuat Tiongkok mengalami kekalahan sehingga 

Dinasti Qing harus menandatangani sebuah traktat yang 

disebut sebagai Treaty of Shimonoseki atau di Tiongkok 

dikenal dengan Treaty of Maguan. Salah satu butir dalam 

traktat ini mengharuskan Tiongkok menyerahkan Pulau 

Taiwan kepada Kekasairan Jepang. Sehingga, Jepang 

menguasai Pulau Taiwan selama kurang lebih 50 tahun 

(Birbudak, 2017). Jepang menggunakan Pulau Taiwan 

sebagai basis ekspansi kolonial ke wilayah Asia Tenggara 

dan Pasifik selama terjadinya Perang Dunia II. Setelah 

berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, 

Jepang mengalami kekalahan dan menyerahkan kembali 
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wilayah Taiwan kepada Tiongkok dan membuat Taiwan 

kembali berada dibawah kendali Tiongkok secara penuh 

(Central Intelligence Agency, 2019). 

Secara geografis dan historis, Taiwan merupakan 

bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok dan dijadikan 

sebagai salah satu provinsi Tiongkok. Meskipun 

Tiongkok mengklaim pulau Taiwan sebagai wilayahnya, 

Tiongkok sampai sekarang tidak dapat menguasai pulau 

tersebut sebagai wilayah kedaulatannya. Hal ini 

dikarenakan Taiwan tidak mengakui sebagai bagian dari 

wilayah Tiongkok. Tiongkok menganggap Taiwan 

sebagai provinsi yang membangkang. Sehingga, 

Tiongkok merasa perlu untuk melindungi wilayah Taiwan 

agar tidak lepas dan mengakui sebagai bagian dari 

Tiongkok dengan mengusung reunifikasi diantara 

keduanya. Reunifikasi yang dimaksud adalah penyatuan 

kembali Taiwan dengan Tiongkok menjadi satu wilayah 

kedaulatan dengan Tiongkok sebagai pusatnya (Faust, 

2005). 

Penyatuan kembali Taiwan dengan Tiongkok 

telah menjadi agenda inti Republik Rakyat Tiongkok 

dalam mengamankan wilayah kedaulatannya. Upaya 

untuk penyatuan kembali ini telah dilakukan oleh 

Tiongkok sejak lama, yaitu sejak Tiongkok dipimpin oleh 

Mao Zedong (pemimpin pertama Republik Rakyat 

Tiongkok). Mao Zedong dikenal sebagai ketua partai 

sekaligus pemimpin tertinggi Tiongkok yang sangat 

otoriter. Mao melakukan berbagai upaya agar Taiwan 

dapat kembali menyatu dengan Tiongkok dibawah 

pemerintahan PKT. Mao lebih cenderung menggunakan 

cara-cara yang agresif terhadap Taiwan agar pulau 

tersebut dapat tunduk kepada pemerintahan Mao. 

Meskipun telah mengerahkan power-nya, Mao gagal 

untuk membuat Pulau Formosa kembali menyatu dengan 

Tiongkok. 



5 
 

Selain Mao, para pemimpin Tiongkok selanjutnya 

juga berusaha agar Taiwan dapat mengakui sebagai 

bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok dan dapat 

menyatu kembali. Mereka melakukan berbagai upaya 

dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang lebih memilih 

menggunakan cara damai ada juga yang menggunakan 

cara-cara yang agresif seperti yang dilakukan oleh Mao 

Zedong. Pada saat Tiongkok dipimpin oleh Deng 

Xiaoping, Tiongkok mengupayakan penyatuan kembali 

kepada Taiwan dengan menawarkan reunifikasi secara 

damai namun Deng juga gagal menyatukan kembali 

Taiwan dengan Tiongkok (Scobel, 2004). 

Begitu juga pemimpin-pemimpin Tiongkok 

selanjutnya. berbagai usaha telah mereka lakukan bahkan 

hingga pemimpin baru Tiongkok yang terkenal sangat 

ambisius dan otoriter dan dikenal melebihi Mao Zedong 

yaitu Xi Jinping. Penyatuan kembali Taiwan dengan 

Tiongkok menjadi prioritas utama bagi Xi. Berbagai 

usaha telah dilakukannya untuk mewujudkan reunifikasi 

dengan Taiwan mulai dari cara-cara yang damai sampai 

menggunakan cara yang mengancam bagi Taiwan. 

Meskipun demikian, sampai sekarang Xi juga belum 

dapat mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan yang sudah 

dari lama menjadi tujuan bagi Republik Rakyat 

Tiongkok.  

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan, maka rumusan masalah yang dapat penulis 

ajukan yaitu “Faktor apa saja yang menjadi hambatan 

bagi Tiongkok dalam Mewujudkan Reunifikasi 

dengan Taiwan?” 

B. Kerangka Pemikiran 

Untuk menganalisis permasalahan yang dibahas 

oleh penulis sebelumnya di latar belakang masalah, maka 

penulis menggunakan kerangka dasar pemikiran berupa 
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teori untuk memahami fenomena serta menjawab pokok 

permasalahan. Mohtar Mas'oed menjelaskan bahwa teori 

adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang 

terjadi (Mas'oed, 1990). Kerangka dasar pemikiran yang 

dipakai oleh penulis untuk menjelaskan fenomena dari 

permasalahan tersebut adalah teroi integrasi. 

Teori Integrasi 

Integrasi merupakan pembaruan dari bagian-

bagian yang berbeda dan terpisah hingga menjadi 

kesatuan yang utuh atau bulat (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kemdikbud., 2017). Sedangkan 

menurut Ernst Bernard Haas, seorang ilmuwan politik 

Jerman-Amerika, dalam karya tulisnya berjudul “The 

Uniting of Europe” menyebutkan bahwa integrasi 

merupakan sebuah proses dimana aktor-aktor politik di 

beberapa wilayah yang berbeda terdorong untuk 

memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik 

mereka menuju pusat yang baru dimana menuntut 

yuridiksi atas status nasional yang sudah ada sebelumnya 

(Haas, 1984). 

Menurut salah satu Profesor di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Tulus Warsito 

mengemukakan teori rasional integrasi yang berbunyi: 

“Satu komponen yang bersedia bergabung 

(melakukan integrasi) dengan komponen lain 

dalam entitas yang baru jika merasa: 1) 

diuntungkan; 2) tidak dirugikan; 3) jika rugi di 

dalam satu hal tetapi mendapat konsesi terhadap 

hal ini; dan 4) tidak berdaya.” (Warsito, 2019). 

Rasional integrasi yang dimaksud oleh Tulus 

Warsito adalah satu komponen yang bersedia bergabung 

dengan komponen yang lain untuk membentuk entitas 

baru berdasarkan dengan empat hal yang menjadi 
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pertimbangan dari komponen tersebut yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

1) Diuntungkan 

Komponen kecil bergabung dengan komponen 

besar karena komponen kecil merasa untung dan 

tidak dirugikan. 

2) Tidak dirugikan 

Komponen kecil yang bergabung dengan 

komponen besar tidak mendapatkan kerugian 

maupun keuntungan yang signifikan dari hasil 

integrasi. 

3) Jika rugi di dalam satu hal, tetapi mendapat 

konsesi terhadap hal ini 

Komponen kecil bergabung dengan komponen 

besar akan mendapatkan kerugian tertentu, namun 

komponen kecil akan mendapatkan konsesi 

tertentu dari hasil integrasi. 

4) Tidak berdaya 

Komponen kecil saat bergabung dengan 

komponen besar tidak dapat memajukan 

kepentingannya sendiri dan hanya dapat 

mengikuti kepentingan dari komponen besar tanpa 

adanya konsensi apapun (Warsito, 2019). 

Seorang ilmuwan politik Amerika bernama 

Michael Haas menyebutkan bahwa terdapat dua faktor 

penting dalam menentukan apakah masyarakat dan negara 

dapat mencapai tingkat penyatuan atau integrasi yaitu 

dengan attidunal factor dan material conditions: 

- Attitudunal factor 

integrasi akan terjadi jika baik elit politik atau 

publik, keduanya memiliki opini yang sama 

dalam mendukung terjadinya kemajuan integrasi. 
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- Material conditions 

integrasi akan terjadi ketika kedua pihak yang 

terlibat melakukan kontak antar satu sama lain, 

seperti komunikasi, perdagangan, dan lain 

sebagainya (Haas, 1984) 

Aplikasi dari teori ini adalah Taiwan merupakan 

sebuah wilayah yang diserahkan kembali oleh Jepang 

pada tahun 1945 kepada Tiongkok. Sehingga, Tiongkok 

menganggap Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya. 

Namun, Taiwan tidak mengakui sebagai bagian dari 

wilayah kedaulatan Tiongkok. Sehingga, hal ini membuat 

Tiongkok ingin melakukan pembaruan terhadap wilayah 

tersebut untuk bersatu kembali dengan Tiongkok sebagai 

satu kesatuan yang utuh agar dapat berada dibawah 

kendali Tiongkok secara penuh. Tiongkok kemudian 

mengusung reunifikasi diantara keduanya agar Taiwan 

dapat bersatu kembali dengan Tiongkok dan 

memindahkan kesetiaan, harapan, dan kegiatan politik ke 

Tiongkok sebagai pusatnya. 

Berdasarkan Rasional Integrasi yang dijelaskan 

oleh Tulus Warsito, bergabungnya Taiwan dengan 

Tiongkok meskipun akan mendapatkan kerugian 

sekalipun, Taiwan akan mendapatkan konsesi dalam 

bentuk menjadi Wilayah Adminstrasi Khusus dibawah 

model “Satu Negara Dua Sistem” dimana Taiwan akan 

mendapatkan keistimewaan seperti Hong Kong dan 

Macau (Bush, 2019). Meskipun demikian, penyatuan 

yang diupayakan oleh Tiongkok terhadap Taiwan ini 

sampai sekarang belum dapat terwujud. Hal ini dapat 

dijelaskan menggunakan dua faktor penting terjadinya 

integrasi yang dikemukakan oleh Michael Haas yaitu 

attidunal factor dan material conditions. 

Attidunal factor dalam permasalahan ini yaitu 

baik elit politik maupun publik Tiongkok setuju atau 

mendukung terjadinya penyatuan diantara Tiongkok 
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dengan Taiwan. Namun, Taiwan tidak memiliki opini 

yang sama dengan Tiongkok. Baik elit politik dan publik 

Taiwan tidak menginginkan adanya penyatuan dengan 

Tiongkok sehingga Taiwan tidak mendukung reunifikasi 

yang diusung dibawah model “Satu Negara Dua Sistem”. 

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan ideologi politik 

antara keduanya yaitu Tiongkok menganut komunis dan 

Taiwan menganut demokrasi sehingga bagi Taiwan, 

perbedaan ideologi ini tidak dapat berdiri dibawah 

pemerintah Komunis yang dianggap otoriter. Alasan lain 

adalah karena Taiwan lebih memilih untuk independen 

sebagai negara yang berdaulat sebagaimana status quo 

yang telah ada sejak lama (Wong, 2019). 

Material conditions dalam hal ini yaitu Tiongkok 

dan Taiwan menjalin hubungan kerjasama dalam bidang 

ekonomi. Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar 

Taiwan yang terhitung hampir 30 persen dari total 

perdagangan Taiwan yang mencapai US $150,5 miliar 

(Export, 2019). Selain itu, Tiongkok juga membuka 

lowongan kerja kepada warga Taiwan dan banyak dari 

mereka yang bekerja di Tiongkok. Tiongkok dan Taiwan 

juga sepakat untuk memberi izin kepada perusahaan 

asuransi, bank, dan penyedia layanan keuangan lainnya 

untuk bekerja di kedua pasar (Parmer, 2019). 

Berdasarkan dari penjelasan mengenai dua faktor 

penting dalam menentukan apakah masyarakat dan 

negara dapat mencapai tingkat penyatuan atau integrasi 

yakni attidunal factor dan material conditions, dapat 

dilihat bahwa hal yang menghambat Tiongkok dalam 

mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan adalah karena 

Taiwan tidak memenuhi attidunal factor dimana baik elit 

politik atau publik dari Tiongkok dan Taiwan keduanya 

tidak memiliki opini yang sama mengenai reunifikasi. 

Dimana Taiwan tidak setuju untuk menyatu kembali 

dengan Tiongkok karena adanya perbedaan ideologi 
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politik antara Tiongkok dan Taiwan serta Taiwan lebih 

memilih untuk menjadi negara yang berdaulat.  

 

 

C. Hipotesis 

Dalam masalah ini, hambatan Tiongkok dalam 

mewujudkan reunifikasi dengan Taiwan karena Taiwan 

tidak memiliki opini yang sama dengan Tiongkok dalam 

mewujudkan terjadinya reunifikasi dibawah model “Satu 

Negara Dua Sistem" diantara keduanya yang disebabkan 

oleh beberapa faktor, yaitu: 

- Adanya perbedaan ideologi politik  

- Taiwan lebih memilih untuk menjadi negara yang 

berdaulat  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah 

dilakukan oleh Tiongkok untuk mewujudkan 

reunifikasi dengan Taiwan; 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi 

hambatan bagi Tiongkok dalam mewujudkan 

reunifikasi dengan Taiwan 

E. Jangkauan Penelitian 

Jangkauan penelitian ini terbatas pada upaya-

upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Tiongkok 

selama tahun 2012 hingga 2019 yaitu pada saat 

kepemimpinan Presiden Xi Jinping dalam mewujudkan 

reunifikasi dengan Taiwan. Dalam menyelesaikan 

penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang masih 

relevan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis 

akan keluar dari jangkauan penelitian apabila pembahasan 



11 
 

masih memiliki hubungan yang erat dengan fokus 

penelitian. 

 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data melalui 

pencarian untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah 

yang diajukan. Adapun metode yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis 

adalah penulitian deskriptif dimana menjelaskan 

suatu masalah dengan mencari fakta-fakta yang 

ada untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan 

yang akurat terhadap masalah yang diteliti. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dipakai oleh penulis yaitu 

mendasar pada data sekunder yang diperoleh dari 

bahan-bahan dokumenter tentang objek penelitian 

seperti buku, jurnal, website resmi, serta media 

massa yang masih relevan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis terhadap penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik library research yang 

difokuskan pada data-data pustaka dan kemudian 

dianalisis untuk mendapatkan sebuah hasil yang 

baik. 

4. Analisis Data 

Analisis data merupakan data yang didapatkan 

dari penelitian ini akan disusun secara sistemasi 

dan logis, kemudian dianalisis secara deskriptif 

kualitatif. 



12 
 

 

 

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I: yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, kerangka 

pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: yaitu membahas mengenai dinamika konflik 

Tiongkok dengan Taiwan (dari Masa Kepemimpinan 

Mao Zedong sampai Xi Jinping) 

BAB III: yaitu menjelaskan mengenai upaya-upaya 

yang telah dilakukan oleh Tiongkok dalam 

mewujudkan Reunifikasi dengan Taiwan. 

BAB IV: yaitu akan memaparkan pembuktian 

hipotesis berupa faktor-faktor yang menghambat 

Tiongkok dalam mewujudkan reunifikasi dibawah 

model “Satu Negara Dua Sistem” dengan Taiwan. 

BAB V: yaitu berisi tentang penutupan dan 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah 

dijelaskan sebelumnya 

 


