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BAB II 

DEMOCRATIC PROGRESIVE PARTY (DPP) DAN KUOMINTANG 

(KMT) 

 

2.1 Profil Partai Kuomintang (KMT) 

KMT adalah Partai yang berasal dari Cina. Perang sipil yang terjadi di Cina  

menyebabkan kekalahan bagi Chiang  Kai-Shek ketua KMT dan membuatnya 

bersama jutaan pendukungnya mengungsi ke Taiwan.1 Kekalahan KMT dari PKC 

pada tahun 1949, membuat Chiang Kai-Shek sebagai ketua KMT lari menuju 

Taiwan dengan membawa kurang lebih dua juta pengungsi dari daratan 

Tiongkok.2 Chiang Kai Shek ketika sampai di Taiwan pada awalnya bertekat 

untuk membangun Taiwan sebagai benteng militer. Tujuannya adalah melakukan 

serangan balik ke daratan Tiongkok untuk menggulingkan PKC.3 KMT sudah 

lama ada, sejak 1912 ketika Taiwan (Republic of China) didirikan. KMT 

mengepalai pemerintahan Taiwan pada masa itu. Namun, pemerintahan KMT saat 

itu masih sangat lemah.4 Pada tahun 1945 KMT sendiri menghadapi masalah 

internal, korupsi dan pertikaian faksi partai. The Central Club Faction (C.C. 

Clique) yang dikepalai oleh Chen bersaudara (Goufu dan Lifu) mengancam 

membagi Nationalist Government, dengan mengadu partai KMT melawan 

                                                             
1 Jonathan Manthorpe, Forbidden Nation: A History of Taiwan, New York, Palgrave Macmillan, 

2005, hlm. 7, dalam Fahmi 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. 
2Totok Sudjatmiko, Upaya Cina-Taiwan untuk bergabung dalam International Space Station: Satu 

Kajian diplomasi, hal. 112 diakses pada  http://repository.lapan.go.id/repository/630-548-2-PB.pdf  

10 November 2017 
3Kerry Dumbaugh, op-cit hlm. 1 
4 Andrew D. Morris, Taiwan’s History: an Introduction, digitalcommons,calpoly, hlm. 4 

http://repository.lapan.go.id/repository/630-548-2-PB.pdf
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birokrasi pemerintahan dan militer.5 Hingga pada 1947, harapan Chiang adalah 

untuk mereformasi KMT namun tidak memiliki dukungan. Terlebih lagi, 

bertambahnya masalah dengan kemunculan komunis dan pasukan militer yang 

semakin kuat. Di sisi lain, pemerintah nasionalis semakin korup dan kurang akan 

legitimasi otoritas.6 

Pada tahun 1988 ketika Ching-kuo meninggal, digantikan oleh wakilnya oleh 

Lee Teng-hui. Walaupun dari partai KMT Lee Teng-Hui adalah orang Taiwan. 

Lee Teng Hui menjadi orang Taiwan pertama yang menjadi presiden. 7 Pada tahun 

1992 Taiwan dan Tiongkok sepakat untuk membangun SEF dan ARATS. Inilah 

yang menjadi modal yang selanjutnya membawa Tiongkok dan Taiwan kepada 

konsensus 1992 yang menghasilkan kebijakan one-china.8 

2.1.1 Landasan Partai: The Three Principles of the People  

 Pada 1897, Dr. Sun Yat-sen berada di London, Dr. Sun sering 

mengunjungi Perpustakaan Museum Inggris, mempelajari sistem politik dan 

organisasi sosial di banyak negara Eropa. Dia menyimpulkan bahwa tidak ada 

revolusi yang bisa berhasil tanpa menangani dan memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat, Setelah penelitian tersebut, Dr. Sun menetapkan 

filosofinya tentang Prinsip Penghidupan Rakyat. Pada akhirnya menjadi dasar 

bagi Tiga Prinsip Rakyat, yang secara resmi diresmikan pada pendirian Liga 

                                                             
5 Ramon H. Myers, Breaking with the Past the kuomintang Central reform Committee on taiwan, 

1950–52, hoover institusion press publication, California, 2007, hlm. 2. 
6 Ibid, hlm. 2 
7 Dafydd fell, op cit hlm. 12 
8 Wei-chin Lee, op. cit, hlm. 4 
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United pada tahun 1905.9 Adapun isi dari the three principles of the people 

yaitu, Doctrine of Nationalism/Min Ts’u, the Doctrine of  Democracy, the 

Doctrine of Livelihood. Dengan tradisi sosial Tiongkok, arti dari Doktrin Min 

Ts'u mungkin secara singkat dijelaskan sebagai "doktrin kelompok nasional". 

menekankan hubungan keluarga dan kekerabatan, dan pada akhirnya 

menghasilkan "Doktrin kelompok keluarga," dan "doktrin kelompok klan," 

tapi tidak ada doktrin seperti  "kelompok nasional" atau nasionalisme. 

Ketiadaan persatuan, yang oleh orang asing dicirikan sebagai pasir yang 

tersebar, disebabkan oleh kurangnya kesadaran nasional. Di antara orang 

Tiongkok, ikatan kekeluargaan dan kekerabatan sangat kuat. Tidak jarang 

orang mengorbankan nyawa dan rumah mereka untuk urusan persaudaraan. 

Di sisi lain, orang-orang kita ragu untuk mengorbankan diri mereka untuk 

tujuan nasional.10  

 Doktrin Demokrasi atau yang disebutkan oleh Dr. Sun sebagai Doctrine of 

Min Ch'uan, Min atau "orang" Merujuk pada sekelompok manusia yang 

diorganisir secara sosial. Ch'uan berarti "kekuatan" atau "hak". Negara adalah 

organisasi sosial yang paling kuat. Di Tiongkok, negara-negara kuat di dunia 

disebut Lei Ch'iang atau "Various Mighties," sementara di Inggris mereka 

disebut 

"Various Power" atau Lei Ch'uan. Kita menyebut energi mesin ma li atau 

"horse force", dan bahasa Inggris menyebutnya "horse power"atau ma ch'uan. 

                                                             
9  KMT Official Website, Introduction of The Party, 

http://www1.kmt.org.tw/english/page.aspx?type=para&mnum=105  
10 San Min Chu I, The Three Principles Of The People by Dr. Sun Yat-sen, diakses pada 

http://chinese.larouchepub.com/wp-content/uploads/2017/05/San-Min-Chu-I_ALL-en.pdf  20 

November 2017. Hlm. 3 

http://www1.kmt.org.tw/english/page.aspx?type=para&mnum=105
http://chinese.larouchepub.com/wp-content/uploads/2017/05/San-Min-Chu-I_ALL-en.pdf
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Kata-kata, ch'uan (kekuasaan) dan li (kekuatan) itu sama artinya. Ch'uan 

adalah "kekuatan" untuk melaksanakan perintah dan memerintahkan ketaatan 

orang banyak. Ketika dua karakter, min dan ch'uan disatukan, itu berarti 

kekuatan politik masyarakat.11  

 Doktrin Min Sheng diterjemahkan sebagai kesejahteraan rakyat/ mata 

pencaharian. Konsep tersebut dapat dipahami sebagai kesejahteraan sosial 

dan sebagai kritik langsung terhadap ketidakmampuan sosialisme dan 

kapitalisme.  Dr. Sun membagi mata pencaharian menjadi empat bidang, 

yaitu pakaian, makanan, perumahan, dan perawatan kesehatan. dan 

merencanakan bagaimana pemerintah ideal dapat menangani hal ini untuk 

rakyatnya.12 

Semangat kesatuan belum meluas melampaui hubungan keluarga dan klan. 

Selama 100 tahun sejak didirikan, KMT telah mempertahankan tujuan 

kesatuan yang tak tergoyahkan, yang dibentuk pada awal Revolusi: untuk 

menetapkan Republik China sesuai dengan Tiga Prinsip Rakyat. Sejak 

relokasi pemerintah ROC ke Taiwan pada tahun 1949, para pemimpin Partai 

berturut-turut telah menerapkan Prinsip-prinsip ini, yang menghasilkan 

reformasi tanah dan pembangunan ekonomi yang berhasil, memperkuat 

budaya dan mendorong pendidikan, memajukan sains dan teknologi, 

melaksanakan reformasi konstitusional, mempromosikan demokrasi, dan 

memperbaiki hubungan lintas selat.13 

                                                             
11 Ibid., hlm 54. 
12 Ibid., hlm 154 
13 Op cit, KMT official website, Introduction Of The Party 
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2.1.2 Building Bridges Project (BBP) dan Economic Cooperation 

Framework Agreement (ECFA) 

Kemenangan KMT di badan legislative dan terpilihnya presiden Ma Ying-

jeou pada pemilu 2008 menandakan pergeseran arah kebijakan lebih condong 

kepada Tiongkok. Serangkaian kebijakan yang dikeluarkan adalah pengaturan 

hubungan penerbangan langsung dari Beijing ke Taipei, kerja sama industri, 

Building Bridges Project (BBP) sebagai bagian dari kerjasama industri dan 

penghapusan pengaturan investasi dari Cina ke Taiwan. Langkah terbesar 

yang diambil adalah membuat framework agreement  yaitu Economic 

Cooperation Framework Agreement (ECFA) yang dimulai pada tahun 2011.14 

ECFA sendiri berpegang pada prinsip kesetaraan, timbal balik, dan kemajuan 

serta untuk memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi lintas selat. 

Sejalan dengan prinsip WTO dan berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi 

ekonomi kedua belah pihak untuk mengurangi secara bertahap atau 

menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi terhadap kedua belah 

pihak. Menciptakan perdagangan dan  investasi yang adil.15  

Hal tersebut menurut penulis adalah upaya yang dilakukan oleh  Ma Ying-

Jeou untuk memperbaiki periode ketegangan antara Cina dan Taiwan pada 

masa Chen Sui-bian. Ma Ying-Jeou sebagai kandidat dari KMT mengambil 

kebijakan untuk memperbaiki semua kerjasama hubungan antar selat/ cross 

strait relation, yang terganggu selama masa pemerintahan sebelumnya. Posisi 

ini telah ditunjukkan oleh presiden Ma bahkan sebelum dia menjabat menjadi 

                                                             
14 Joe Thomas Karackattu, op. cit. hlm. 13-14 
15 Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement, 

http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf hlm. 1 

http://www.ecfa.org.tw/EcfaAttachment/ECFADoc/ECFA.pdf
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presiden. Saat Ma masih menjabat sebagai ketua partai Kuomintang, Ma 

ying-Jeou yang mewakili gerakan pan-blue di Taiwan atau gerakan yang 

tidak menyetujui Taiwan bersikap nasionalis dan menginginkan kemerdekaan 

dari Cina) telah membuka kontak dengan pemerintahan pusat di Beijing. 

Kontak tersebut digunakan untuk bekerja sama antar Taiwan dan Cina. 

2.2 Democratic Progressive Party (DPP) 

DPP secara illegal dibentuk pada tahun 1986. Chiang Ching-kuo, 

presiden Taiwan pada saat itu memilih membiarkan daripada melakukan 

penahanan massa terhadap DPP. Dalam suatu wawancara dengan jurnalis 

Amerika Chiang Ching-kuo berbicara soal akhir dari martial law.  DPP 

melaksanakan kampanye pertamanya walaupun belum secara legal sebagai 

partai poltik pada 1986. Adapun fokus yang dibawanya adalah reformasi 

demokrasi, keadailan etnis, dan Taiwanese self-determination.16 

Kemenangan DPP pada pemilu tahun 2000 memberikan kekhawatiran 

tersendiri bagi Tiongkok. Chen Sui-bian yang menjadi presiden dari DPP pada 

awal pemerintahannya, belum terlalu menunjukkan upaya independensi dari 

Taiwan. Namun, sejak awal telah menunjukkan ketegasan bahwa Taiwan tidak 

akan melakukan unifikasi dengan Tiongkok. Pada pidato pelantikannya Chen 

mengatakan bahwa tidak akan mengklaim indepedensi dari Tiongkok, 

mengubah nama negara, tidak mendorong dimasukkannya formula state-to-

state dalam konstitusi Taiwan, tidak pula melaksanakan referendum untuk 

                                                             
16 Dafydd fell, op cit hlm. 12 
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unfikasi dan indepensi selama Tiongkok tidak menggunakan kekuatannya 

untuk menekan Taiwan.17 

Namun pada tahun 2001, Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata 

ke Taiwan, walaupun ada kendala pada RUU pengadaan senjata di badan 

legislative Yuan, hal tersebut dikarenakan pertikaian politik, tekanan pada 

anggaran, dan ketakutan pada terjadinya perlombaan senjata di selat Taiwan. 

Hal ini membuktikan bahwa DPP  memfokuskan pada keamanan militer dan 

hubungannya dengan Amerika Serikat. DPP takut akan ketidakseimbangan 

dalam hal kesiapan militer dengan Tiongkok. Karena DPP percaya bahwa 

Tiongkok tidak akan pernah melepaskan ambisinya untuk menganeksasi 

Taiwan. Dengan segenap upaya membeli senjata mutakhir, modernisasi militer 

dan kerjasama militer dengan Amerika.18    

Pada pemilu 2016, kandidat DPP yang maju adalah Tsai Ing-weng. Tsai 

dengan kuat mempromosikan untuk menjaga status quo dalam cross-strait 

policy. 19 hampir sama dengan Chen, Tsai tidak menunjukkan secara terang-

terangan upaya-upaya untuk melaksanakan agenda indepedensi Taiwan. 

walaupun memang DPP di bawah pemerintahan Tsai terlihat lebih moderat dan 

mencoba untuk tidak menarik perhatian Tiongkok seperti pada masa 

pemertintahan Chen. Hal tersebut dilakukan oleh Tsai dengan mengunjungi 

                                                             
17 Ezra N. H. Chen, The Economic Integration of Taiwan andCina and Its Implications for Cross- 

strait Relations, Harvard University, 2003.  
18 Philip Yang, Rise of Cina and the Cross-Strait Relations, National Taiwan University Tamkang 

Journal of International Affairs, Vol. IX, No. IV, April 2006. Hlm.6, diakses pada 

http://club.ntu.edu.tw/~yang/Yang-0406.pdf 16 Agustus 2017. 
19 Jean Pierre Cabestan, The Democratic Progressive Party’s New China Policy and Taiwan’s 

Changing Geo-Strategic Environment, Shanghai, Hong kong Baptist University, 2015. Hlm. 3 

http://club.ntu.edu.tw/~yang/Yang-0406.pdf


 

30 
 

lima negara yaitu Jerman, Inggris, Filipina, Amerika Serikat dan Jepang20. 

Namun di sisi lain, penulis melihat hal ini sebagai upaya yang dilakukan Tsai 

untuk membuka hubungan Taiwan kelima negara di atas. Tsai mencoba 

menurunkan ketergantungan Taiwan akan kerjasama dengan Tiongkok. Kedua 

presiden dari DPP baik Chen sui-bian maupun Tsai Ing-wen keduanya tidak 

secara terang-terangan menentang pemerintahan Tiongkok pada masa awal 

pemerintahannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dari sisi kebijakan 

yang diambil dan juga sikap terhadap kebijakan cross-strait relation antara 

Taiwan dan China terlihat bahwa keduanya memegang teguh agenda awal dari 

democratic progressive party yaitu untuk mendorong identitas nasional Taiwan 

dan indepedensi negara Taiwan itu sendiri. 

2.2.1  Resolution of Taiwan’s Future 

 Pada kongres Partai yang dilaksanakan pada  Mei di Kaohsiung, DPP 

mengeluarkan resolusi yang dinamakan resolution on Taiwan’s future. 

Resolusi tersebut menguraikan visi partai tersebut untuk status Taiwan dan 

tujuan Taiwan di masa depan. Dalam resolusi tersebut DPP memproklamasikan 

pandangan DPP mengenai masa depan Taiwan. Isi dari proklamasi tersebut 

yaitu21,  

1. Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka. Setiap perubahan status 

quo independen harus diputuskan oleh seluruh rakyat Taiwan dengan cara 

pemungutan suara.  

                                                             
20 Liu Shih-chung, Tsai’s Foreign Trips Rebranded the DPP Research Fellow, Taiwan Brain Trust  
21 DPP Party Convention, DPP Resolution on Taiwan’s Future, Kaohsiung, 1999 diakses pada 

http://www.taiwandc.org/nws-9920.htm 12 Desember 2017 

http://www.taiwandc.org/nws-9920.htm
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2. Taiwan bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Advokasi sepihak 

dari Tiongkok "One China Principle" dan "One Country Two Systems" 

pada dasarnya tidak sesuai untuk Taiwan.  

3. Taiwan harus memperluas perannya di masyarakat internasional, mencari 

pengakuan internasional, dan mengejar tujuan untuk masuk ke Perserikatan 

Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya.  

4. Taiwan harus melepaskan posisi "One China" untuk menghindari 

kebingungan internasional dan untuk mencegah penggunaan posisi oleh 

Tiongkok sebagai dalih untuk dianeksasi secara paksa.  

5. Taiwan harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memasukkan plebisit 

menjadi undang-undang untuk mewujudkan hak rakyat. Pada saat 

dibutuhkan, dapat diandalkan untuk membangun konsensus, dan 

memberikan kesempatan masyarakat mengekspresikan keinginan mereka. 

6. Pemerintah Taiwan dan opposition force harus membentuk konsensus bi-

partisan mengenai kebijakan luar negeri, mengintegrasikan sumber daya 

yang terbatas, untuk menghadapi agresi dan ambisi Tiongkok.  

7. Taiwan dan Tiongkok harus terlibat dalam dialog komprehensif untuk 

mencari sikap saling pengertian dan kerjasama ekonomi. Kedua belah 

pihak harus membangun kerangka kerja untuk stabilitas dan perdamaian 

jangka panjang. 

2.2.2 Taiwanese Self-Determination 

Dasar program DPP terumus dalam artikel ke dua konstitusi DPP. 

Membangun kedaulatan bagi masyarakat Taiwan adalah program pertama dan 
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menjadi prioritas bagi DPP. Hal tersebut harus dijalankan agar Taiwan mampu 

membangun diplomasi dengan dunia internasional dan membangun 

kesempatan bagi masyarakat Taiwan untuk mengejar demokrasi, kebahagiaan, 

dan keadilan. Kemudian program kedua adalah hukum yang sah terhadap 

demokrasi dan kebebasan. Menurut DPP, demokrasi dan kebebasan dalam 

bernegara seharusnya terbebas dari segala bentuk kekerasan dan tirani. Hak 

masyarakat akan kebebasan berpendapat harus dilindungi dalam hukum yang 

sah. Berlaku juga terhadap HAM, dan tidak lupa otonomi indigenous people, 

peraturan serta check and balance, pemerintah yang bertanggung jawab, 

administrasi yang transparan, independensi badan hukum, dan kesetaraan 

Partai. Menurut DPP beberapa dekade yang lalu, hal tersebut  belum berjalan 

dengan baik.22 

 Program selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang 

seimbang. DPP ingin membuat pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi 

jangka panjang, dengan menganjurkan untuk menjaga private property dan 

membantu usaha kecil dan menengah. Seiring dengan program-program yang 

telah disebutkan, program kesejahteraan masyarakat adil dan terbuka juga 

dianggap penting sehingga perlu membangun sistem sosial yang adil dan stabil. 

Hal tersebut dapat tercapai dengan distribusi sumber daya yang merata dan 

tidak melangar hak-hak tenaga kerja. Kesejahteraan sosial yang adil dan 

terbuka juga menjadi program DPP. Serta program akan inovasi, pendidikan 

                                                             
22 Party constitusion, party program, 

http://www.dpp.org.tw/upload/history/20160728102222_link.pdf  

http://www.dpp.org.tw/upload/history/20160728102222_link.pdf
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berkelanjutan dan pendidikan budaya adalah pondasi untuk mengangkat 

kesadaran masyarakat.23 

Otonomi Taiwan yang telah berjalan selama setengah abad memberikan 

kekuatan yang signifikan dalam sektor ekonomi bersamaan dengan upaya 

untuk independensi Taiwan. Memunculkan rasa yang kuat akan identitas 

sebagai Taiwan.24   Pada pemerintahan Chen di Tahun 2004 upaya untuk 

memerdekakan Taiwan sangat jelas. Referendum dibuat dengan memberikan 

dua pilihan yaitu, haruskah Taiwan meningkatkan senjata anti-misil untuk 

menguatkan pertahanan negara atau haruskah Taiwan berdiplomasi dengan 

tingkok untuk membangun perdamaian dan stabilitas interaksi lintas-selat?  

Langkah tersebut diambil agar hasil referendum tersebut memberikan 

kesempatan bagi Chen untuk membangun kapabilitas militer dan mungkin 

mampu menahan ancaman yang selama ini diberikan oleh Tiongkok juga 

member kesadaran bagi masarakat bahwa ancaman Tiongkok adalah nyata.  

Disisi lain Chen juga ingin masyarakat Taiwan mengesahkan framework 

stabilitas dan perdamaian yang nantinya akan digunakan untuk mengatasi 

Tiongkok. Isi framework tersebut terdiri atas satu prinsip dan empat major 

issues. Prinsip tersebut mengacu pada pembangunan perdamaian. Sedangkan 

four major issues  mengacu pada formasi mekanisme negosiasi, pertukaran 

                                                             
23 ibid 
24 Angelina M. Sasich, The Right To Self-Determination And Its Implication On The Sovereign 

Right Of States: The Inconsistent Application Of International Standards For Independence With 

Respect To Kosovo, Michigan State International Law Review, hlm. 514. 
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berdasar kesetaraan dan timbale balik antar-selat, pembangunan relasi politik, 

dan pencegahan konflik bersenjata.25 

 

                                                             
25 Edgardd E. Dagdag, Chen Shui-Bian and Taiwan-China (Cross-Strait) Relations: An Initial 

Assessment, hlm. 66-67, diakse pada http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-39-1-2-

2003/dagdag.pdf  29 Agustus 2017 

http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-39-1-2-2003/dagdag.pdf
http://www.asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-39-1-2-2003/dagdag.pdf



