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BAB III 

CROSS-STRAIT RELATION TAIWAN DAN TIONGKOK 

 

3.1 Konsensus 1992 Sebagai Landasan Cross-Strait Relation Taiwan dan 

Tiongkok 

Pada tahun 1991 dibentuk dewan unifikasi nasional di bawah 

pemerintahan presiden Lee yang kemudian mengeluarkan guidline on national 

reunification. untuk mencapai unifikasi terdapat proses yang disediakan oleh 

guidline. Proses atau tahapannya yaitu, pertukaran dan timbal balik antara kedua 

belah pihak, membangun kepercayaan dan kerjasama seperti pembukaan 

hubungan langsung, diakhiri dengan proses konsultasi dan reunifikasi.1 Sebagai 

lanjutan dari guidline tersebut Taiwan akhirnya membentuk Strait Exchange 

Foundation(SEF) dan diikuti oleh Beijing yang membuat organisasi serupa yaitu 

Association for Relation Accros The Taiwan Strait  (ARATS). 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. 

                                                             
1 Phil Deans, Cross-Strait Relations since 1949: From Radicalism to Conservatism and Back 

Again, Richmond, The American International University in London, hlm.31, diakses pada 

https://www.researchgate.net/profile/Phil_Deans/publication/5080022_Cross-

Strait_Relations_since_1949_From_Radicalism_to_Conservatism_and_Back_Again/links/004

6353bd37bb2aae6000000.pdf 12 September 2017 

 

https://www.researchgate.net/profile/Phil_Deans/publication/5080022_Cross-Strait_Relations_since_1949_From_Radicalism_to_Conservatism_and_Back_Again/links/0046353bd37bb2aae6000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Phil_Deans/publication/5080022_Cross-Strait_Relations_since_1949_From_Radicalism_to_Conservatism_and_Back_Again/links/0046353bd37bb2aae6000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Phil_Deans/publication/5080022_Cross-Strait_Relations_since_1949_From_Radicalism_to_Conservatism_and_Back_Again/links/0046353bd37bb2aae6000000.pdf
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Kebijakan cross-strait relation didasarkan pada konsensus 1992. Kedua 

negara tersebut masing-masing memberikan interpretasi yang berbeda seseuai 

dengan pandangan masing-masing.2 Seiring dengan pergantian Pemimpin Taiwan 

arah kebijakan dan interpretasi terhadap consensus 1992 juga ikut berubah. 

Hubungan cross-strait relation mulai munul pada akhir era perang dingin 

di Eropa.  Strategi Tiongkok pada periode tersebut adalah mendemonstrasikan 

bahwa masa depan terbaik Taiwan adalah dengan meningkatkan interaksi 

ekonomi dan politik terhadap Tiongkok. Rencananya adalah untuk mengejar 

unifikasi dengan Taiwan. Wang-Koo Talks adalah puncak dimana rencana 

tersebut mulai terlihat hasilnya. Pada tahap tersebut, Tiongkok yakin telah meraih 

konsensus akan one-China meski masing-masing menerjemahkan berbeda. Pada 

tahun 1991 ketika pedoman reunifikasi nasional diumumkan, yang mana 

didasarkan pada argument: “baik Mainland dan Taiwan adalah bagian dari 

wilayah China. Membantu membawa kea rah unifikasi adalah tangung jawab bagi 

semua masyarakat China.” Pedoman tersebut dikerangkai oleh tiga proses 

bertahap kearah unifikasi, proses tersebut melibatkan pertumbuhan pertukaran dan 

timbal-balik, diikuti oleh pertumbuhan rasa kepercayaan bersama, dan kerjasama 

termasuk membuka hubungan langsung yang pada akhirnya membawa pada 

periode konsultasi dan unifikasi. 3 

 Namun perubahan situasi politik di Taiwan, khususnya kemunculan 

sistem pemilihan yang demokratif dan pertumbuhan signifikansi politik terhadap 

isu status Taiwan dalam masyarakat internasional, membawa kompleksitas dalam 
                                                             
2 Wei-chin Lee, op. cit, hlm. 5 

 
3 OP Cit., Phil Deans, Hlm. 31 
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hubungan lintas-selat dengan Tiongkok. Dialog lintas-selat tidak lagi menjadi 

bahasan yang utama. Identitas politik di Taiwan meningkat menjadi fokus politik.4 

3.2 Konsensus 1992 dari Sudut Pandang Tiongkok 

 Ketika SEF dan ARATS telah dibentuk, diadakan pertemuan pertama di 

Beijing pada maret 1992. Pertemuan tersebut dikenal dengan nama Beijing’s Talk. 

Pertemuan tersebut membahas penggunaan dokumen yang sah terkait cross-strait 

relation. Tang- Shubei sebagai wakil ketua eksekutif ARATS menjelaskan posisi 

mainland pada konferensi pers 30 maret 1992 setelah beijing’s talk, “bahwa 

perbedaan antara kedua yaitu Taiwan dan Tiongkok berada pada bagaimana one 

China itu dijelaskan. Diperlukan solusi untuk keperluan bisnis terkait hubungan 

antar-selat. Dalam hal ini, kita akan bekerjasama secara positif. Bagaimanapun, 

tetap saja karena kedua pihak belum tergabung, pertama-tama kita harus 

menjelaskan bahwa apa yang sedang kita diskusikan atau selesaikan adalah 

masalah dalam satu negara. Seperti yang kita pahami bahwa partai nasionalis dan 

partai komunis percaya bahwa hanya ada satu China. Terkait dokumen yang telah 

diberikan oleh pihak Taiwan yang berkaitan dengan masalah reunifikasi juga 

mengakui bahwa adanya satu China Karena ada konsensus mengenai satu China 

di kedua belah pihak, mengapa kita tidak dapat melakukan hal-hal yang sesuai 

dengan prinsip ini? Pertanyaan mengenai one-China seharusnya tidak menjadi 

masalah untuk mengganggu hubungan antara kedua belah pihak. Kemudian 

menjelaskan lenih lanjut bahwa belum ingin membahas isu politik dengan SEF, 

hanya ingin memastikan bahwa hanya ada satu China. Mengenai interpretasi one-

                                                             
4 Ibid., hlm 31. 
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China kita belum ingin mendiskusikan dengan SEF. Kedua belah pihak belum 

bersatu namun kita adalah satu negara.” 5 Penjelasan oleh Tang- Shubei 

menunjukkan bahwa  terlepas dari interpretasi mengenai bagiamana one-China itu 

dijelaskan, perlu adanya kerjasama antara kedua belah pihak.  Dengan Tiongkok 

tetap berpegang teguh dengan pandangannya bahwa hanya ada satu China dan 

Taiwan adalah bagian dari China. 

 Pada 1 Agustus 1992, National Unification Council mengeluarkan 

dokumen yang berjudul “On the  Meaning of  ‘One China’”. Pada dokumen 

tersebut the Chinese Communist authorities  menyebutkan bahwa one-China 

adalah Republic Rakyat China dan setelah unifikasi Taiwan akan menjadi 

“Special  Administrative  Region” dibawah yuridiksi RRC. One- China harus 

mengacu pada Republik Rakyat Cina, yang didirikan pada tahun 1912 dan terus 

ada sampai sekarang, kedaulatannya meluas ke keseluruhan China, pada saat ini 

pemerintahannya hanya sampai pada kepulauan Penghu, Quemoy dan Matsu.6 

3.3 Konsensus 1992 dari Sudut Pandang Taiwan 

3.3.1 Konsensus 1992 oleh KMT 

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan United Evening News pada 

akhir Desember 2010, Ma Ying jieou mengemukakan pertanyaan mengenai 

konsensus 1992. Ma meminta Tsai untuk menjelaskan apakah DPP juga akan 

melanjutkan konsensus 1992, dasar politik dari kebijakan lintas batas KMT. 

                                                             
5 Xu Shiquan, The  1992  Consensus American Foreign Policy Interests American Foreign Policy 

Interests,  23: 121–140, 2001, hlm. 122-124. Diakses pada 

https://www.ncafp.org/articles/01%20The%201992%20Consensus-

%20A%20Review%20and%20Assessment.pdf  13 oktober 2017. 
6 Ibid, hlm. 125 

https://www.ncafp.org/articles/01%20The%201992%20Consensus-%20A%20Review%20and%20Assessment.pdf
https://www.ncafp.org/articles/01%20The%201992%20Consensus-%20A%20Review%20and%20Assessment.pdf
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Ma kemudian mengutip Wakil Ketua Asosiasi China untuk Hubungan lintas 

Selat Taiwan (ARATS) Li Yafei pada Agustus 2010, "Konsensus 1992" 

adalah sebuah konsensus yang dicapai oleh ARATS dan Straits Exchange 

Foundation Taiwan (SEF) pada tahun 1992 atas interpretasi verbal masing-

masing tentang kepatuhan terhadap "prinsip one-China" oleh kedua belah 

pihak. Kemudian Ma Ying Jieou lebih jauh mengutip ucapan Presiden China 

Hu Jintao dalam percakapan telepon terakhir dengan mantan presiden A.S. 

George W. Bush pada bulan Maret 2008 bahwa "ini adalah konsistensi China 

bahwa China Daratan dan Taiwan harus memulihkan konsultasi dan 

pembicaraan terkait 'konsensus tahun 1992.' Kutipan tersebut digunakan oleh 

Ma untuk mendistorsi "konsensus 1992" dan untuk menunujukkan bahwa, 

Amerika Serikat, KMT dan Partai Komunis China (PKC) semua menerima 

konsensus tersebut kecuali DPP. 7 

 Dalam press release yang dikeluarkan oleh Mainland Affairs Council 

(MAC)8 bahwa presiden ROC pada 7 November tahun 2015 mengadakan 

pertemuan dengan Xi Jinping. Melihat masalah terkait cross-strait antara 

Taiwan dan Tiongkok dan berdiskusi tentang menjaga perdamaian kedua 

belah pihak. Presiden Ma memberikan lima poin pemikiran untuk menjaga 

perdamaian dan kesejahteraan status quo. Lima poin tersebut adalah 

                                                             
7 Shih-chung Liu , The 1992 Consensus and Taiwan Politics, Newsletter  No. 11, 2011, hlm. 13 

diakses pada http://www.braintrust.tw/uploads/201101_tbt_newsletter_eng_04.pdf 13 oktober 

2017 
8 MAC adalah dewan yang  didirikan pada28 Januari 1991,yang  berada dibawah eksekutif  Yuan. 

Bertanggung jawab atas keseluruhan penelitian, perencanaan, review, dan koordinasi atas 

kebijakan Cina Daratan.  

Mainland Affairs Council, an Introduction, 2004. Diakses pada 

http://ws.mac.gov.tw/001/Upload/OldFile/public/MMO/RPIR/book366.pdf 29 Oktober 2017. 

http://www.braintrust.tw/uploads/201101_tbt_newsletter_eng_04.pdf
http://ws.mac.gov.tw/001/Upload/OldFile/public/MMO/RPIR/book366.pdf
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konsolidasi terhadap konsensus 1992 dan menjaga perdamaian, mengurangi 

permusuhan dan penanganan masalah secara damai, perluasan perdagangan 

lintas-selat dan keuntungan bersama, pembangunan saluran telpon langsung 

lintas-selat untuk mengatasi masalah penting, dan kerjasama lintas-selat.9  

Terlihat jelas posisi KMT yang menunjukkan urgensi dari konsensus 1992 

dan kepatuhan terhadapnya. Menurut KMT, konsensus 1992 adalah fakta 

sejarah dan baik KMT sendiri maupun partai lain dalam hal ini DPP harus 

mengikuti konsensus tersebut. Dengan kata lain, KMT ingin agar DPP 

mengakui bahwa hanya ada satu China. 

3.3.2 Konsensus 1992 oleh DPP 

DPP membantah adanya konsensus 1992 mengatakan bahwa konsep 

tersebut murni merupakan buatan mantan Ketua dewan Mainland Affair 

Council Su Chi di bawah pemerintahan KMT, dan oleh karena itu tidak perlu 

ada pertanyaan tentang menerima "konsensus 1992" atau tidak. DPP  

menanyakan kepada Ma apakah ROC ada di bawah "konsensus 1992" dan 

apakah China menerima ROC. DPP masih berpegang pada posisi dasar 

Resolusi Taiwan’s Future yang disahkan pada tahun 1999, yaitu bahwa 

"Taiwan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan "Republik 

China" sebagai gelar nasionalnya. Setiap perubahan status 'quo' kemerdekaan 

harus mensyaratkan persetujuan rakyat Taiwan dengan referendum.10  

                                                             
9 Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan), Press Release No. 062 Nov. 7, 201, 

diakses pada http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/511811162758.pdf 29 Oktober 2017. 
10 Ibid, hlm. 14. 

http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/511811162758.pdf
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Tsai Ing-wen, mengklaim dalam platform kebijakan lintas-selatnya bahwa 

Konsensus 1992 tersebut tidak ada. DPP berharap bisa menggunakan 

prosedur demokratis seperti pembuatan undang-undang atau referendum 

untuk membentuk konsensus di Taiwan sebelum menggunakan konsensus 

1992  sebagai dasar negosiasi dengan Republik Rakyat Cina. Pada Hong 

Kong’s Talk oleh Koo Chen-fu dan Wang Daohan pada tahun 1992 tidak 

disebutkan Konsensus 1992. Hingga pada bulan April 2000, beberapa saat 

sebelum DPP mengambil alih kekuasaan, (kemudian Ketua Dewan Urusan 

Daratan) Su Chi tiba-tiba menemukan istilah ini. Bahkan Koo, ketua terakhir 

Straits Exchange Foundation Taiwan (SEF), pernah secara terbuka 

menyatakan: "tidak ada Konsensus tahun 1992." Konsensus 1992 menurut 

DPP, dibuat oleh KMT dan Partai Komunis China (CPC) untuk pertama 

kalinya pada tahun 2005, setelah China memproklamirkan "Anti -Secession 

Law"11. Setelah menjadi ketua partai Ma Ying-jeou, konsensus tersebut baru 

tertulis dalam program partai KMT. Pemerintah Ma terus mengklaim bahwa 

"Konsensus 1992" yang disebutkan didefinisikan sebagai one-China dengan 

interpretasi kedua belah pihak, dan kedua belah pihak menerima definisi ini.12 

                                                             
11 Anti-seccession law adalah peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Hu- Jintao untuk 

memeriksa dan  menentang  pemisahan Taiwan dari China oleh orang-orang yang separatis 

mengatasnamakan  "kemerdekaan Taiwan", mempromosikan penyatuan nasional yang damai, 

memelihara perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, melestarikan kedaulatan dan integritas 

wilayah China, dan menjaga kepentingan dasar bangsa China.  

Article 1, Anti-Secession Law, Order of the President of the People's Republic of ChinaNo. 34, 

diakses pada http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022945.pdf 

22 Oktober 2017. 

 
12 Lin Iong-sheng, The Difference Between the 1992 Consensus and the Taiwan Consensus, 

Newsletter No.19, Taiwan Brain Trust, hlm. 4 diakses pada 

http://www.braintrust.tw/uploads/201109_tbt_newsletter_eng_02.pdf  13 Oktober 2017 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN022945.pdf
http://www.braintrust.tw/uploads/201109_tbt_newsletter_eng_02.pdf
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Posisi DPP dalam menanggapi kosensus 1992 dijelaskan oleh Tsai Ing-

Weng pada debat presiden tanggal 27 Desember, Tsai mengatakan bahwa 

kedua belah pihak memang mengadakan pertemuan di Hong Kong pada 

tahun 1992, namun setiap orang memiliki pendapat berbeda dalam pertemuan 

tersebut. Namun, setidaknya mereka sepakat untuk mendorong hubungan 

lintas-Selat ke depan berdasarkan pemahaman mutual dan menyisihkan 

perbedaan dan mencari kesamaan. DPP tidak menyangkal fakta sejarah. 

Namun, bagaimana cara menafsirkan fakta sejarah setiap orang memiliki 

pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal ini, kita harus 

menyisihkan perbedaan dan mencari kesamaan, dan perlu ada dialog. DPP 

dengan terbuka menerima dialog apapun. Hal tersebut dianggap sangat 

rasional. Tsai juga berharap bahwa dari pihak China daratan juga berpikir 

rasional. Taiwan adalah masyarakat demokratis. Dalam demokrasi, harus ada 

pergantian partai dan harus ada partai dengan posisi yang berbeda. Karena itu, 

DPP percaya pemimpin Tiongkok dan pembuat kebijakan akan menyadari 

bahwa itu adalah realitas dari kehidupan demokratis di Taiwan.13 

Penolakan DPP terhadap konsensus 1992, menurut penulis adalah hal yang 

wajar, berdasarkan konsensus 1992 yang didefinisikan oleh Mainland Affair 

Council, yaitu konsensus 1992 adalah pengakuan masing-masing terhadap 

prinsip One China oleh kedua belah pihak. Baik Taiwan dan China mengakui 

hanya ada satu China. Dengan DPP mengakui konsensus 1992, maka 

semangat untuk independensi juga akan menghilang. Bagi DPP Taiwan 

                                                             
13 Alan D. Romberg, The “1992 Consensus”—Adapting to the Future?, diakses pada 

https://www.hoover.org/sites/default/files/clm49ar.pdf  21 Oktober 2017. 

https://www.hoover.org/sites/default/files/clm49ar.pdf
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adalah Taiwan dan bukan bagian dari China, Taiwan seharusnya menjadi 

negara yang merdeka dan diakui oleh seluruh dunia termasuk diakui oleh 

Tiongkok. 

 




