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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemenangan Mao Zedong dan pasukan militer partai komunisnya di Cina 

Daratan pada 1949, menyebabkan sisa-sisa pemerintahan mantan sekutu Amerika 

pada perang dunia kedua, ROC dipimpin oleh Chiang Kai-Shek melarikan diri ke 

pulau Taiwan. kedua rezim untuk 30 tahun kedepannya saling mengklaim sebagai 

satu-satunya pemerintahan yang sah atas China. Pada 1 Oktober 1949 di Beijing, 

Mao memproklamirkan People’s Republic of China (PRC). Sementara Chiang 

Kai-Shek mendirikan pemerintahan sementara di Taipei, Taiwan. Menyatakan 

ROC masih menjadi pemerintah yang sah atas Cina daratan dan akan merebutnya 

suatu saat.1  

Terlepas dari Taiwan dan sejarah yang panjang terkait masalah perdebatan 

kedaulatan negara tersebut. Berdasarkan U.S.-Cina Joint Communiqué, August 17, 

19822 dinyatakan bahwa Amerika Serikat mengakui bahwa hanya ada satu China, 

dan Taiwan adalah bagian dari China. Kemudian Amerika Serikat menegaskan 

bahwa Amerika tidak memiliki niat untuk melanggar kedaulatan Cina dan 

integritas territorialnya atau mencampuri urusan dalam negeri China atau 

memaksakan kebijakan two Cina atau One Cina-one Taiwan. Berdasrkan U.S.-

Cina Joint Communiqué, August 17, 1982 dapat dilihat bagaimana posisi politik 

                                                             
1 Kerry Dumbaugh, Taiwan’s Political Status: Historical Background and Ongoing Implications, 

Congressional Research Service, hlm. 1. Diakses pada  https://fas.org/sgp/crs/row/RS22388.pdf  

15 Maret  2017 
 
2 Ibid,. hlm. 6. 

https://fas.org/sgp/crs/row/RS22388.pdf
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Taiwan. Walaupun sebenarnya semenjak 1982, sudah banyak perkembangan yang 

terjadi. Bukan hanya terkait legitimasi Taiwan di dunia internasional, namun juga 

kondisi politik domestik yang kompleks. 

Terkait dengan politik domestik, Taiwan pertama kali mengadakan pemilu 

demokratis pada awal 90-an. Walaupun bisa dikatakan jauh dari kesan demokratis 

dikarenakan kekuasaan yang sangat terpusat pada partai yang berkuasa pada saat 

itu yaitu  partai Kuomintang (KMT) yang tentunya memenangkan pemilu saat itu. 

Partai DPP  yang menjadi partai oposisi dari KMT baru pada awal 2000-an DPP 

berhasil menjadi ruling party dengan agenda kesejahteraan, identitas nasional dan 

poltical corruption. 3  

Taiwan dibawah Presiden Lee Teng Hui Pada tahun 1991, membentuk 

Dewan Unifikasi Nasional yang menghasilkan Guideline on National 

Reunification. Taiwan juga mulai membuka awal periode baru terkait 

hubungannya dengan Cina. Hubungan yang sempat berhenti beberapa dekade, 

dapat berjalan kembali dan terjadi dialog dalam bidang ekonomi dan sosial. 

Taiwan membentuk Strait Exchange Foundation (SEF) yang merupakan 

organisasi yang berfungsi untuk membuka hubungan informal dengan Tiongkok. 

Tiongkok kemudian menyusul membuat organisasai yang serupa bernama 

Associations for Relations Across The Taiwan Strait (ARATS). Kedua organisasi 

ini yang nantinya dijadikan oleh Taiwan dan Tiongkok sebagai wadah komunikasi 

                                                             
3 Dafydd Fell, Party Politics in Taiwan; Party change and the democratic evolution of Taiwan 

1991–2004, routledge, new York, 2015, hlm. 1 
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institusional.4 Pada 1992 diadakan pertemuan antara pemimpin dari SEF dan 

ARATS. Hasil pertemuan tersebut dikenal dengan nama konsensus 1992. 

Konsensus 1992 sendiri adalah pengakuan masing-masing terhadap prinsip One 

China oleh kedua belah pihak. Kebijakan cross-strait relation didasarkan pada 

konsensus 1992. Kedua negara tersebut masing-masing memberikan interpretasi 

yang berbeda seseuai dengan pandangan masing-masing.5 Namun pada 

kenyataannya KMT dan DPP memiliki pandangan tersendiri terkait konsensus 

1992 tersebut. DPP tidak mengakui konsensus 1992. Hal tersebut tentu saja 

karena tidak sejalan ideologi partai, dengan pengakuan DPP akan konsensus 1992, 

maka tentu saja DPP mengakui Taiwan sebagai China. 

Alur kebijakan berubah seiring dengan partai yang berkuasa. Sehingga 

pemilu di Taiwan memiliki peranan penting dalam merubah jalur politik di 

Taiwan itu sendiri. Sukses tidaknya partai politik dan distribusi kekuasaan, 

ditentukan oleh pemilu.6  Pada perkembangannya terjadi pergantian partai yang 

berkuasa di Taiwan antara DPP dan Kuomintang hingga saat ini. Hal inilah yang 

menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap peristiwa ini. 

Pergantian partai tersebut, memberikan pengaruh yang besar terhadap 

Taiwan, utamanya dalam kebijakan luar negeri Taiwan dalam hal ini Cross-Strait 

Relation Taiwan dengan Tiongkok. Hal tersebut disebabkan oleh agenda kedua 

partai. Secara garis besar perbedaannya yaitu, Partai Kuomintang (KMT) 

                                                             
4Fahmi Islami, Kebijakan Luar Negeri Taiwan di Bawah Presiden Ma ying-Jeou (2008-2012) di 

Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antar Selat Taiwan dan Cina, 

Universitas Indonesia, Depok, 2013.  Hlm . 7 
5 Wei-chin Lee, op. cit, hlm. 5 

 
6 Yan Anlin, Taiwan’s political Configuration facing 2012, SWP, Berlin, 2011, hlm. 2  
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memiliki agenda untuk menyatukan kembali antara Cina dan Taiwan. Contohnya 

terlihat pada tahun 2008 ketika Ma Yieng-Jieu terpilih sebagai presiden dan 

kemudian mengubah arah dalam pendekatan politik terhadap Cina7. Sedangkan 

Democratic Progressif Party memiliki agenda untuk memisahkan Taiwan dengan 

Cina. Seperti pada tahun 2006 ketika presiden Chen-Shui Bian membubarkan 

Unification Council yang pada dasarnya dibentuk untuk merundingkan penyatuan 

Taiwan dengan Cina8. Dengan kata lain partai politik di Taiwan dikutubkan 

melalui garis etnik yaitu mainlander(orang Cina Daratan) dan Taiwanese dan juga 

dapat dibedakan melalui sikap terhadap mainland(Cina Daratan) apakah pro 

unifikasi atau independen9. Perbedaan pandangan akan masa depan Taiwan ini 

juga menciptakan dua  kamp  politik yang dominan. Kamp biru/ Pan-blue, yang 

didominasi oleh KMT, percaya bahwa Taiwan dapat dengan baik melindungi 

kepentingannya dengan berhubungan ekonomi bersama Tiongkok. Kamp hijau/ 

Pan-green yang didominasi oleh DPP, percaya bahwa hubungan ekonomi dengan 

Tiongkok tidak merata ke seluruh penduduk, dan tidak yakin dengan usaha 

unifikasi dengan Tiongkok.10 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pokok 

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “bagaimana peran DPP dan KMT 

                                                             
7 Joe Thomas Karackattu, The Economic Partnership Between India and Taiwan in a Post-ECFA 

Ecosystem, Springer, New Delhi, 2013, hlm. 13 
8 ibid, hlm. 10 
9 Larry Diamond, How Democratic Is Taiwan? Five Key Challenges for Democratic Development 

and Consolidation, Columbia University, 2001, hlm.4 
10 Richard Bush, Taiwan’s January 2016 Elections and Their Implications for Relations with 

China and the United States, asia working group paper 1, 2005,  hlm. 3  
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dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Taiwan dalam hal ini kebijakan 

Cross-Strait Relationn Taiwan dengan Tiongkok?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk mengkaji dan mengidentifikasi peran partai DPP dan KMT 

terhadap kebijakan luar negeri Taiwan yaitu Cross-Strait Relation Taiwan dan 

Tiongkok. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

merupakan usaha perluasan dan pendalaman pengetahuan 

tentang studi ilmu hubungan internasional beserta teori-teori pada 

umumnya yang berkaitan dengan peran partai poltik dalam 

memengaruhi suatu kebijakan negara. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk melengkapi tugas akhir penulis sekaligus sebagai 

bentuk penerapan dan pengujian teori-teori yang pernah 

diterima penulis pada masa perkuliahan.  

2) Ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis yang 

dibebankan kepada penulis pada jenjang studi Strata 1 di 

Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian yang sudah mengkaji cross-strait relation antara 

Taiwan dan Cina serta peran partai DPP dan KMT. Shelley Rigger dalam 

penelitiannya yang berjudul The Evolution of the DPP and KMT’s Policies of the 

National Identity Issue11 pada bagian awal menunjukkan masalah-masalah dan 

tantangan terkait isu identitas Taiwan, bagaimana masyarakat maupun elite 

menanggapi status Taiwan. Pendapat Rigger adalah masyarakat Taiwan tidak 

menginginkan solusi yang lebih terkait isu independen atau unifikasi tapi lebih ke 

status quo. Masa depan yang ideal adalah sekarang “the status quo”. Tujuannya 

adalah proses, yang nantinya membawa masyarakat dapat menikmati otonomi 

politik. Menurut Rigger masyarakat Taiwan tidak ingin mempermasalahkan isu 

independensi karena salah satunya tidak ingin menentang Tiongkok dan 

menikmati status quo tersebut.12 Rigger Kemudian menunjukkan posisi partai 

DPP dan KMT sebagai jawaban atas masalah identitas. DPP dan KMT dianggap 

sebagai pilihan bagi Taiwan untuk menentukan apakah ingin bersatu dengan Cina 

atau independen dengan menjabarkan pilihan-pilihan yang dihadapi13.  

Rigger berusaha memetakan terkait masalah identitas apakah masyarakat 

Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai Chinese(mainlander) atau 

Taiwanese. Posisi peneletian Rigger sangat jelas berusaha memecahkan masalah 

atau isu identitas dari masyarakat Taiwan. Jawaban Rigger atas masalah yang 

dihadapi, bahwa terkait isu identitas, masyarakat berada pada wilayah yang abu-

                                                             
11 Shelley Rigger, The Evolution of the DPP and KMT’s Policies of the National Identity Issue, 

Davidson college, 1999, hlm.1 
12 Ibid. hlm 1 
13 Ibid, hlm.2 
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abu. Rigger menjelaskan bahwa masyarakat menerima bahwa Taiwan adalah 

wilayah dari China, jarak etnis dan budaya tidak terlalu jauh. Namun dari sisi 

politik dan sosial sangat jauh. Mejaga status quo adalah pilihan yang terbaik dari 

Rigger yang dapat temukan. Dari penelitian Rigger, penulis menemukan posisi 

yang sama terkait DPP dan KMT sebagai pilihan Taiwan untuk menentukan isu 

independensi dan unifikasi. Rigger mengemukakan bahwa DPP ada pada posisi 

pro independensi dan KMT berada pada posisi pro unifikasi. 

Di sisi lain, Matthew Southerland memberikan pandangan yang lebih spesifik 

terkait pemilu lokal Taiwan tahun 2014 dan dampaknya terhadap kebijakan cross-

strait relation. Matthew juga menunjukkan analisa terhadap kekalahan KMT dan 

juga kemenangan DPP dalam pemilu 201414. Implikasi pemilu yang dijelaskan 

oleh matthew adalah adanya peningkatan upaya dari pemerintahan Cina untuk 

mempromosikan integrasi ekonomi Cina dan Taiwan dengan mempengaruhi, 

misalnya para pebisnis Taiwan yang ada di Cina yang pada umumnya pro KMT 

untuk kembali ke Taiwan untuk menggalang suara. Matthew juga menjabarkan 

beberapa alasan mengapa KMT mengalami kekalahan ada pemilu tersebut. 

Diantaranya, ketidakpuasan kepada KMT terhadap kinerja ekonomi Taiwan. 

kebanyakan pemilih prihatin terhadap isu local, seperti upah/gaji, harga 

perumahan, bahkan keamanan makanan. Pemerintahan MA Ying Jieou bukan 

menjadi isu utama dalam pemilu tersebut, bagaimanapun keraguan yang tumbuh 

terhadap Tiongkok dikalangan pemilih terutama para pemuda membuat mereka 

menentang KMT. 

                                                             
14 Matthew Southerland ,Taiwan’s 2014 Local Elections: Implications for Cross-Strait Relations, 

U.S.-Cina Economic and Security Review Commission Staff Report, 2014, hlm.2 
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Mathieu Duchatel15 dan Wei-Chin Lee16 memiliki penelitian yang hampir 

sama, terkait dengan cross-strait relation dan pemilu. Mathieu membahas 

kebijakan cross-strait relation pada pemilu 2012 sedangkan  Wei membahas 

kebijakan cross-strait-relation pada pemilu 2016. Kemudian Wei lebih 

memfokuskan penelitiannya pada konsensus 1992 dan juga tanggapan Tsai Ying-

wen selaku presiden terpilih dari partai DPP. Berbeda dengan Mathieu yang 

banyak membahas DPP dibawah kepemimpinan Tsai ing-wen dan implikasinya 

terhadap cross-strait relation. Penelitian Mathieu menjelaskan kebijakan cross-

strait relation dibawah Tsai Ying-Wen pada pemilu 2012. Terlebih dijelaskan 

bagaimana sifat Tsai Ying-wen yang lebih moderat dibandingkan pendahulunya 

Chen Sui-Bien dengan mengupayakan peaceful development namun tetap 

menghalangi upaya unifikasi Taiwan dan Cina.  

Penelitian Mathieu menjelaskan lebih dalam terkait partai DPP. Bagaimana 

strategi dan ideology DPP dan juga menilai flexibilitas DPP terhadap cross-strait 

relation. Terlebih jauh lagi meneliti sikap Tsa Ing Wen terhadap cross-strait 

relation. Bagaimana Tsa Ing-wen bersikap moderat terhadap kebijakannya. Di sisi 

lain, Penelitian Wei memberikan sudut pandang dari sisi DPP dan KMT terhadap 

konsensus 1992, bagaimana sikap KMT dan DPP dalam menanggapi consensus 

1992. Salah satu contohnya adalah KMT melihat konsensus 1992 sebagai pondasi 

atas kerjasama yang baik dan produktif antara Cina dan Taiwan17.  

                                                             
15 Mathieu Duchatel, The DPP’s Cross-Strait Policy Under Tsai Ying-Wen and the 2012 Elections 

in Taiwan, SIPRI 2011. 
16 Wei-chin Lee , Outside or Inside the Box of the “1992 Consensus”: Taiwan’s 2016 Elections 

and Cross-Strait Relations, Wake Forest University. 
17 Ibid,. hlm 1 
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Kemudian Fahmi Islami18 dalam skripsinya tentang kebijakan Luar Negeri 

Taiwan di Bawah Presiden Ma ying-Jeou (2008-2012) di Bidang Keamanan, 

Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antar Selat Taiwan dan Cina. 

Menjelaskan upaya Ma Ying-Jeou untuk memperbaiki hubungan antar selat/ 

cross-strait relation antar Cina dan Taiwan. Skripsi Fahmi pada menjelaskan 

secara runtut kronologis sejarah kebjakan luar negeri dari masa Chiang Kai Shek 

yaitu pada tahun1949 hingga pemerintahan Ma Ying-Jeou 2012. Pada masa 

pemerintahan Lee Teng Hui dijelaskan dalam bahwa ada upaya yang dilakukan 

oleh Lee Teng Hui untuk menghilangkan diskrimanasi terhadap orang-orang 

Taiwan asli yang selama ini oleh partai Kuomintang sebelumnya sering 

dinomorduakan. Namun tetap pada masa pemerintahan Lee Teng Hui dibentuk 

SEF yang menurut penulis adalah awal mula atau pondasi yang mendukung 

unifikasi antara Cina dan Taiwan19. Hal tersebut membuktikan bahwa ada peran 

dari KMT terhadap upaya unifikasi antara Cina dan Taiwan. Pada masa 

pemerintahan Ma Ying-Jeou, sangat jelas terlihat upaya untuk memperbaiki 

hubungan antara China dan Taiwan pasca pemerintahan Chen Sui-Bian. Ma Ying-

Jeou mengeluarkan kebijakan three no’s policy dan secara tegas mengakui 

consensus 199220.  

Berbeda dengan Fahmi Islami yang membahas pemerintahan Ma Ying Jeauo, 

Dewi Nina Kirana dalam skripsinya yaitu upaya-upaya pemerintah Chen Shui 

Bian dalam menghambat Cina mereintegrasikan Taiwan (Maret 2000-maret 

                                                             
18 Op. cit., Fahmi Islami,  
19 Ibid, hlm. 7 
20 Ibid, hlm. 11 
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2004)21 lebih berfokus pada pemerintahan Chen Shui Bian. Penelitian Dewi lebih 

berfokus pada kebijakan luar negeri Chen Shui Bian yang berupaya untuk 

menghambat Cina dalam mereintegrasikan Taiwan baik dari internal maupun 

eksternal. Teori yang digunakan berbeda yaitu menggunakan konsep diplomasi 

dan nation building, dan jenis penelitian deskriptif. Dewi juga menggabarkan 

situasi politik domestik pasca terpilihnya Chen Sui-Bian. Dewi melihat bagaimana 

Chen khawatir jumlah militer Tiongkok terus bertambah. Kemudian menjelaskan 

bahwa Referendum sebagai jalan yang diambil oleh Chen sebagai jawaban atas 

ancaman militer tersbut. Penelitian Dewi Kirana sejalan dengan argument penulis 

bahwa ada upaya DPP untuk menolak unfikasi terhadap Cina. 

Perubahan-perubahan orientasi kebijakan seiring dengan pergantian 

pemimpin negara yang berasal dari partai DPP dan KMT itulah yang menjadi 

fokus penelitian penulis. Bagaimana partai tersebut memiliki peran yang sangat 

besar dalam mempengaruhi  kebijakan cross-strait relation antara Taiwan dan 

Tiongkok. Kebijakan pada masa pemerintahan Ma Ying-Jeou misalnya, sebagai 

kandidat dari KMT Ma Ying-Jeou mengambil kebijakan untuk memperbaiki 

semua kerjasama hubungan antar selat/ cross strait relation, yang terganggu 

selama masa pemerintahan Chen Sui-Bien.  

 

 

 

 

                                                             
21Dewi Nina Kirana, 2007, Upaya-Upaya Pemerintah Chen Shui Bian dalam Menghambat Cina 

Mereintegrasikan Taiwan (Maret 2000-maret 2004),Universitas Airlangga, diakses pada 

http://repository.unair.ac.id/18404/  

http://repository.unair.ac.id/18404/


11 
 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1 

Kebijakan Luar 

Negeri Taiwan di 

Bawah Presiden Ma 

ying-Jeou (2008-

2012) di Bidang 

Keamanan, Ekonomi, 

dan Identitas dalam 

Hubungan antar Selat 

Taiwan dan Cina, 

Fahmi Islami 

Deskriptif 

Analitik 

 

Deduktif 

Foreign Policy 

Analisis 

Kebijakan Luar Negeri di bawah 

presiden Ma Ying-Jeou lebih 

mengedepankan kelangsungan 

hubungan antara Taiwan dan 

Cina 

2 

The DPP’s Cross-

Strait Policy  under 

Tsa Ing-weng and the 

2012 elections in 

Taiwan, Mathieu 

Duchatel 

Deskriptif  

 

induktif 

 

Sedikit berbeda dengan ketua 

DPP sebelumnya yaitu Chen 

Shui-Bian yang terkesan 

membatasi cross-strait policy, 

Tsa ing- weng tetap low-key 

terhadap cross-strait policy dan 

lebih mengedepankan isu 

kesejahteraan.  

3 

The Evolution of the 

DPP and KMT’s 

Policies of the 

National Identity 

Issue , Shelley Rigger 

College 

Eksplanatif 

Deduktif 

National Identity 

KMT dan DPP punya peran 

dalam menentukan kebijakan 

terkait masalah identitas 

nasional 

4 

Taiwan’s 2014 Local 

Elections: 

Implications for  

Cross-Strait 

Relations, Matthew 

Southerland 

Deskriptif 

Induktif 

Pasca kemenangan DPP dalam 

pemilu, ada upaya Cina untuk 

mendekati DPP dan 

mengupayakan agar cross-strait 

relation tidak berubah. 

5 

Outside or Inside the 

Box of the “1992 

Consensus”:  

Taiwan’s 2016 

Elections and Cross-

Deskriptif  

Induktif 

Ada upaya dari DPP untuk 

menolak one China policy yang 

tertuang dalam Konsensus 1992. 

Namun tetap dalam posisi 

dimana keputusan tersebut tidak 
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Strait Relations, Wei-

Chin Lee 

membahayakan Taiwan 

6 

Upaya-upaya 

Pemerintah Chen 

Shui Bian dalam 

Menghambat Cina 

Mereintegrasikan 

Taiwan (Maret 2000-

maret 2004), Dewi 

Nina Kirana 

Deskriptif 

 

 

 

Konsep 

diplomasi dan 

nation building 

fokus pada kebijakan luar negeri 

Chen Shui Bian yang berupaya 

untuk menghambat Cina dalam 

mereintegrasikan Taiwan baik 

dari internal maupun eksternal. 

 

7 

Peran Democratic 

Progressive Party 

(Dpp) Dan 

Kuomintang (Kmt) 

Terhadap Kebijakan 

Luar Negeri Taiwan 

(Analisa Kebijakan 

Cross-Strait Relation 

Taiwan Dengan 

Tiongkok), Moch. 

Muhathir 

 

Ekslanatif 

 

 

 

Teori 

konstruktivis 

Katzenstein 

Melihat pengaruh peran partai 

DPP dan KMT di Taiwan 

terhadap arah kebijakan cross-

strait relation antara Taiwan dan 

Tiongkok 

 

1.5 Teori/Konsep 

1.5.1 Kontruktivisme dan Analisa Politik Luar Negeri 

Ide-ide, norma-norma, konsepsi, asumsi dan nilai-nilai yang secara luas 

dimiliki secara bersama oleh para aktor mengendalikan politik global. 

Relevan dengan pemahaman APLN yang memfokuskan analisis terhadap 

para aktor yang berperan dalam keputusan PLN, kontsruktivis berpendapat 

bahwa ide-ide tentang isu PLN tertentu bisa dimiliki oleh kelompok-

kelompok yang berbeda seperti organisasi-organisasi, para pembuat 

keputusan, kelompok sosial atau masyarakat. Konstruktivis memfokuskan 

pada dimensi intersubjectif dari pengetahuan karena mereka ingin 

menjelaskan aspek sosial dari keberadaan manusia, peranan ide-ide bersama 
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sebagai struktur ide yang membatasi dan membentuk perilaku. Dalam hal ini, 

konstruktivis bersifat empiris, namun yang diamati bukan dunia atau struktur 

material, tetapi struktur ide antara subyek yang mendefinisikan hubungan 

internasional.22 

Peter Katzenstein menulis buku tentang Jepang yang lebih lanjut 

mengembangkan argument kosntruktivis tentang peranan norma-norma 

domestik terhadap keamanan nasional. Menurutnya teori sistem tidak cukup 

karena ia tidak memperhitungkan secara memadai proses dalam negara-

negara mempengaruhi perilaku negara-negara dalam sistem internasional. 

Penekanan analisanya adalah pada struktur normatif domestik dan bagaimana  

ia mempengaruhi identitas, kepentingan dan kebijakan. Katzenstein 

berpendapat bahwa kita dapat memperluas perspektif analisis kita untuk 

memasukkan juga budaya sebagai identitas yang merupakan faktor kausalitas 

penting dalam pendefinisian kepentingan dan dalam pembentukan kelompok 

aktor-aktor yang mengkonstruksikan kebijakan-kebijakan keamanan 

nasional.23 

1.5.2 Teori konstruktivis ( Peter J. Katzenstein) 

Teori atau kerangka dasar pemikiran yang digunakan penulis adalah 

konstraktivis oleh katzenstein. Kerangka acuan tersebut menurut penulis 

dianggap relevan mampu untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di 

Taiwan. Selama berabad-abad ilmuwan berpegang teguh pada aliran 

positivism. Kontrukivisme pada 1980-an baru pertama kali masuk pada rana 

                                                             
22  Abu Bakar Ebi Hara, Pengantar Analisis Politik Luar  Negeri Dari Realisme Sampai 

Konstruktivisme, Penerbit NUANSA, Bandung, 2011, hlm. 119 
23 Ibid, hlm. 130-131 
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HI. Pendakatan konstruktivisme  menggambarkan kondisi dunia sosial yang 

dinamis, tergantung, dan berbasis budaya. Aliran ini melihat dunia sebagai 

proyek yang sedang dikerjakan, sedang menjadi (becoming) dan bukannya 

ada (being). Dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivisme, realitas 

dimaknai sebagai kontruksi sosial yang diciptakan oleh individu.  

Kontruktivis HI mengklaim bahwa orang bertindak di dunia sesuai dengan 

persepsi mereka tentang dunia. Persepsi tersebut muncul dari identitas yang 

dibentuk oleh pengalaman dan norma-norma sosial yang berubah. Akibatnya, 

identitas berubah seiring waktu selama interaksi dan berkembangnya 

keyakinan dan norma dan begitu juga dengan kepentingan.24 

Alexander wendt mengkalim bahwa kepentingan dan identitas negara 

adalah hal penting yang dipengaruhi oleh struktur sosial dari luar ketimbang 

pengaruh dari dalam atau politik domestik negara25. Berbeda dengan 

Katzenstein yang menekankan analisisnya pada struktur normatif dalam 

negeri  bahwa identitas negara, kepentingan dan kebijakan dipengaruhi oleh 

struktur normatif tersebut. 26 dengan kata lain, kebijakan yang diambil oleh 

suatu negara dipengaruhi oleh norma yang ada pada struktur negara. Istilah 

norma dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan harapan kolektif yang 

menunjukkan perilaku aktor dengan identitas yang diberikan. Dalam beberapa 

situasi norma beroperasi sebagai aturan yang menentukan identitas aktor, 

                                                             
24 Alexander Wendt, dkk, Metodologi Ilmu Hubungan Internasional; Perdebatan Paradigmatik 

dan Pendekatan Alternatif, Malang, Intrans, 2014, hlm. 56. 
25 Martin Griffiths, Fifty Key Thinker in International Relation, New York, Routledge, 1999, hlm. 

201 
26 Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relations Theories and 

Approaches. 3rd edition, New York, Oxford university press, 2006, hlm. 171 
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sehingga memiliki efek konstitutif yang menentukan tindakan yang akan 

menyebabkan orang lain untuk mengenali identitas tertentu. Pada situasi yang 

lain norma beroperasi sebagai standar yang menentukan berlakunya identitas 

yang sudah ditetapkan. Dengan demikian norma memiliki efek "regulatif" 

yang menentukan standar tingkah laku atau menentukan/ membentuk 

identitas atau keduanya. Lingkungan domestik menjadi bagian arena di mana 

aktor melombakan norma dan melalui proses politik dan sosial membangun 

dan merekonstruksi identitas.27 Pengambilan kebijakan diputuskan melalui 

nilai-nilai yang diyakini oleh suatu struktur negara. Dalam hal ini, kebijakan 

cross-strait relation antara Taiwan dan Cina ditentukan oleh norma atau nilai 

yang terkandung dalam kedua partai di Taiwan yaitu democratic progressive 

party (DPP) dan Kuomintang (KMT). Sehingga, kebijakan cross-strait 

relation mengalami perubahan seiring dengan kepemimpinan kedua partai 

tersebut. 

Kemudian Katzenstein juga menjelaskan bahwa norma merupakan 

identitas sosial dan memberikan kepentingan nasional, isi dan maknanya. 

konstruktivis mendasarkan gagasan bahwa bagaimana orang menerapkan 

norma-norma untuk mengklasifikasikan dunia. Bahwa negara menghadapi 

pilihan keamanan, dan bertindak atas pilihan tersebut, tidak hanya dalam 

konteks kemampuan fisik mereka, tetapi juga atas dasar pemahaman 

normatif28.  

                                                             
27 Peter J. Katzenstein, The Culture of  National Security: Norms and Identity in World Politics, 

Columbia University Press, New York, 1996. Hlm 3 dan 13 
28 Walter Carlsnaes, dkk, Handbook Hubungan Internasional, Bandung, LPIP, 2013,hlm. 210 
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Katzenstein berusaha untuk menempatkan norma-norma dalam lembaga-

lembaga tertentu, para pemasok norma bertindak sebisa mungkin untuk 

merancang sebuah lembaga yang mendukung hasil tertentu.29 Dalam 

realitanya DPP dan KMT adalah gambaran lembaga yang dimaksudkan oleh 

Katzenstein. Kedua partai tersebut mengikuti norma yang berbeda. Sehingga, 

kebijakan yang Taiwan keluarkan berubah dan terkesan kontras mengikuti 

Partai yang berkuasa. 

1.6 Metode Penilitian  

1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Unit analisa dalam skripsi ini yaitu kebijakan cross-strait relation antara 

Taiwan dan Cina, sedangkan unit eksplanasinya adalah peran DPP dan KMT.  

Adapun level analisanya yaitu korelasionis 

1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 

Tipe penelitian menggunakan tipe eksplanatif yang mana terdapat 

kausalitas antara unit analisa dan unit eksplanasi. Dalam hal ini, kebijakan 

cross-strait relation dipengaruhi oleh peran DPP dan KMT 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data menggunakan teknik deduksi. Metode deduksi adalah 

metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan 

berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.30 Metode deduksi sering 

digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke 

sesuatu yang khusus. Peristiwa yang diteliti diujikan dengan teori sebagai 

                                                             
29 ibid, hlm. 659 
30 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi, Jakarta, LP3ES, 1990. 

Hlm. 80. 
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basis analis. Kebijakan Cross-Strait antara Taiwan dan Cina diteliti 

menggunakan teori Konstruktivis Katzenstein, untuk melihat bagaimana 

norma dan identitas suatu partai mampu mengubah arah kebijakan luar negeri 

suatu negara.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka (library research) 

menggunakan data kualitatif, di mana data-data tadi diseleksi dan diolah 

dengan seksama menggunakan teknik analisis data. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Batasan Materi 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi pada pemilihan 

data yang  relevan dengan konteks peran DPP dan KMT terhadap 

kebijakan luar negeri yaitu cross-strait relation antara Taiwan dan 

Cina.  

B. Batasan Waktu 

Pemilihan data dibatasi pada tahun 1990-2016, pada masa 

pemerintahan Lee Teng-Hui sampai masa pemerintahan Tsai Ing-

Weng. Pada masa pemerintahan Lee Teng-Hui dibentuk SEF yang 

nantinya menjadi pondasi atas terbentuknya cross-strait relation antara 

Taiwan dan Tiongkok. Dinamika pergantian partai yang berkuasa di 

Taiwan juga dimulai dari tahun 90-an.    
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1.7 Hipotesis 

Kebijakan cross-strait relation antara Taiwan dan Cina dipengaruhi oleh 

struktur negara dalam hal ini partai yang ada dalam negara Taiwan yaitu DPP dan 

KMT. Kedua partai tersebut memiliki norma atau nilai yang berbeda yang 

kemudian akan menentukan arah kebijakan cross-strait itu sendiri. Norma atau 

nilai yang ada pada struktur negara sangat berperan dalam menentukan suatu 

tindakan yang akan diputuskan.  

DPP yang sejatinya adalah partai yang terdiri dari orang-orang Taiwan 

(Taiwanese) akan cenderung kepada kebijakan yang pro terhadap independensi 

Taiwan. Sebagaimana yang tertuang dalam prinsip DPP salah satunya Taiwanese 

self-determination. Juga ditunjukkan pada pemerintahan Chen Sui-Bien melalui 

kebijakan-kebijakan yang pro idependen seperti melakukan referendum dan 

pembubaran National Unification Council. Sebaliknya, KMT yang pada awalnya 

partai yang berasal dari Tiongkok (mainland) kebijakannya cenderung pada 

unifikasi antara Taiwan dan Tiongkok. Seperti pada masa pemerintahan Lee 

Teng-Hui, dibentukna badan SEF yang pada akhirnya menjadi dasar terbentuknya 

cross-strait relation dan pada masa pemerintahan Ma Ying-Jeaou yang banyak 

mengeluarkan kebijakan kerjasama dengan Tiongkok. 
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