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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada latar belakang ini, peneliti akan menjelaskan mengenai kebijakan One 

China Policy versi Taiwan sebagai respon reunifikasi Tiongkok yang berfokus pada 

kebijakan di masa pemerintahan Lee Teng Hui. Upaya reunifikasi Tiongkok 

terhadap Taiwan berawal sejak berakhirnya Perang Saudara, antara pihak Komunis 

Tiongkok dengan pihak Nasionalis Koumintang pada tahun 1945-1949. Taiwan 

yang dikuasai pihak Nasionalis KMT memisahkan diri dari kekuasaan Tiongkok 

yang dikuasai oleh pihak Komunis. Akibatnya, terdapat dua pemerintahan yang 

berbeda di daratan Tiongkok. Keinginan keduanya untuk mendapatkan kedaulatan 

dari masing-masing negara menimbulkan persaingan dan pertikaian.1 

Sehubungan dengan hal tersebut, Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang 

diimplementasikan dalam strategi One China Policy khususnya kebijakan One 

State Two System2 yang bertujuan untuk menyatukan kedaulatan bagian-bagian 

Tiongkok yang terpisah, seperti Taiwan sebagai satu kesatuan dari daratan 

1Fahmi Islami, 2013, Kebijakan Luar Negeri Taiwan Di Bawah Presiden Ma Ying-Jeou (2008-
2012) Di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antara Selat Taiwan dan 
Cina, Skripsi, Depok: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal.1. diakses 
dalam 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350947-TA-Fahmi%20Islami.pdf (24/11/2016, 21:39 WIB) 
2Fiqarrahmadani Yustiazari,Analisis Perubahan Kebijakan Cina dalam Upaya Reunifikasi Cina 
Taiwan, diakses dalam 
http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119186-PPLN-
Analisis%20Perubahan%20Kebijakan%20Cina%20dalam%20Upaya%20Reunifikasi%20CinaTaiwan
.html (7/05/2017, 23:41 WIB) 

http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119186-PPLN-Analisis%20Perubahan%20Kebijakan%20Cina%20dalam%20Upaya%20Reunifikasi%20CinaTaiwan.html
http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119186-PPLN-Analisis%20Perubahan%20Kebijakan%20Cina%20dalam%20Upaya%20Reunifikasi%20CinaTaiwan.html
http://fyustiazari-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-119186-PPLN-Analisis%20Perubahan%20Kebijakan%20Cina%20dalam%20Upaya%20Reunifikasi%20CinaTaiwan.html
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Tiongkok dengan cara damai. Salah satu kebijakan One China Policy itu sendiri 

adalah bahwa setiap negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik dengan 

Tiongkok maka negara tersebut harus memutuskan hubungan diplomatik dengan 

Taiwan. Hal ini sebagai bentuk penegasan bahwa Taiwan merupakan satu kesatuan 

dengan Tiongkok. Kebijakan tersebut membuat Taiwan harus tunduk pada 

kebijakan pemerintah Tiongkok. 

 Pada awalnya tujuan dari reunifikasi Taiwan-Tiongkok dimasa 

pemerintahan di bawah Mao Zedong 1953-1959 adalah untuk menghancurkan 

Nasionalis KMT. Namun, di era Deng Xioping, Ia lebih memilih reunifikasi dengan 

cara damai melalui pembentukan One China Policy pada Januari 1979.3 Alasan 

Tiongkok mengeluarkan kebijakan One China Policy dan tetap mempertahankan 

kebijakan tersebut hingga sekarang di ranah internasional, karena pada masa 

pemerintahan Taiwan di bawah Chiang Kai-Shek, Ia telah menyetujui deklarasi 

bahwa pemerintahannya mewakili seluruh Tiongkok tidak hanya Taiwan saja. 

Bahkan dimasa pemerintahannya, Chiang Kai-Shek menggunakan nama People 

Republik Of China sebagaimana digunakan oleh Tiongkok. One China Policy bagi 

Tiongkok adalah konsep yang dikaitkan dengan nasionalisme Tionghoa dan 

identitas Tiongkok yang diadopsi oleh Chiang Kai-Shek.4 Tujuan Deng Xioping 

membentuk kebijakan One China Policy sendiri adalah untuk modernisasi ekonomi 

di Tiongkok.5 Melalui kebijakan One China Policy inilah negara-negara lain akan 

                                                             
3Fiqarrahmadani Yustiazari, Loc. Cit. 
4Fahmi Islami, Op. Cit. hal. 71. 
5Drs. Leo Agung., M. PD, 2016, Sejarah Asia Timur, Eds 2, Yokyakarta: Ombak, hal. 59. 
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menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok, sehingga perekonomian di 

Tiongkok akan meningkat.  

Upaya reunfikasi Tiongkok secara damai terus berkembang hingga pada 30 

September 1981 melalui NPC (National People Congress) Tiongkok mengeluarkan 

sembilan poin yang dikenal dengan ‘Inisiatif Beijing’ untuk reunifikasi damai 

dengan Taiwan.6 Salah satu isi dari sembilan poin tersebut, pada poin kedua 

menyatakan bahwa: 

“…Reunifikasi merupakan hal yang sangat mendesak bagi bangsa 
Tiongkok yang terpisah terkait konflik Selat Taiwan tersebut untuk berkomunikasi 
satu dan yang lainnnya, bersatu kembali dengan kerabat mereka yang saling 
terpisah, mengembangkan perdagangan dan meningkatkan pemahaman yang 
berkualitas. Kami mengusulkan kedua belah pihak membuat pesiapan untuk 
memfasilitasi pertukaran surat, perdagangan, pelayanan lintas udara dan laut, 
pertukaran akademik, pertukaran budaya, olahraga, dan menjangkau perjanjian 
selanjutnya…”.7 

 

Berdasarkan pernyataan dalam poin kedua dari sembilan poin ‘Inisiatif 

Beijing’ jelas terlihat bahwa upaya damai Tiongkok melalui One China Policy juga 

bertujuan untuk membentuk kerjasama yang menciptakan interependensi antara 

Taiwan-Tiongkok, yang memungkinkan Taiwan akan bergabung dengan 

Tiongkok.8 

Namun, upaya yang dilakukan Tiongkok tidak mendapatkan respon yang 

baik. Taiwan tidak menyetujui usulan Tiongkok, karena upaya Tiongkok untuk 

                                                             
6I Gede Candra Prayogi, Upaya Reunifikasi Taiwan Ditinjau dari Perkembangan Konflik Selat 
Taiwan Periode 1981-1991, hal. 3, diakses dalam 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNI
FIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWA
N%20PERIODE%201981-1991 ( 20/6/2017, 09:13 WIB) 
7Ibid., hal. 4. 
8Ibid., 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNIFIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWAN%20PERIODE%201981-1991
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNIFIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWAN%20PERIODE%201981-1991
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195983&val=5807&title=UPAYA%20REUNIFIKASI%20TAIWAN%20DITINJAU%20DARI%20PERKEMBANGAN%20KONFLIK%20SELAT%20TAIWAN%20PERIODE%201981-1991
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menyatukan Taiwan menjadi satu kedaulatan dengan Tiongkok dianggap aneksasi 

oleh Taiwan. Pada tahun 1991, Taiwan dibawah Presiden Lee Teng Hui yang 

merupakan presiden pertama asli kelahiran Taiwan berhasil membentuk Dewan 

Unifikasi Nasional yang menghasilkan Guideline on National Reunification yang 

bertujuan untuk mencapai unifikasi.9 Taiwan juga mulai membuka awal periode 

baru terkait hubungannya dengan Tiongkok. Hubungan yang sempat membeku 

beberapa dekade, kiranya mulai mencair sejak dibukanya hubungan dan dialog 

dalam bidang ekonomi dan sosial. Taiwan membentuk Strait Exchange Foundation 

(SEF) yang merupakan organisasi ‘semi pemerintah’ 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 institusional.10Berdirinya SEF sendiri 

merupakan bentuk respon Taiwan terhadap upaya reunifikasi Tiongkok melalui 

One China Policy. 

Peristiwa penting yang terjadi pada awal periode kepemimpinan Lee adalah 

terciptanya kesepakatan antara Taiwan dan Cina yang dikenal dengan Konsensus 

1992.11 Konsensus ini adalah hasil dari pertemuan antara SEF dan ARATS yang 

dikenal dengan ‘Wang-Koo Talks’.12 Isi dari kesepakatan konsensus 1992 adalah 

kesepakatan antara pemerintah kedua belah pihak terkait prinsip One China dan 

membiarkan kedua belah pihak memiliki interpretasi masing-masing mengenai 

                                                             
9Fahmi Islami, Op. Cit., hal. 7  
10Ibid., hal. 7 
11Ibid,.hal. 7 
12www.chinaembassy.org.sg › Home › Activities of Ambassador 
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prinsip tersebut. Pragmatisme dalam kesepakatan tersebut dibuat untuk menjadi 

basis kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak. 

Kemudian menariknya pada penelitian ini adalah Lee Teng Hui menanggapi 

reunifikasi Tiongkok dengan mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan One 

China Policy tetapi dengan versi berbeda. Dengan kata lain Taiwan menggunakan 

One China Policy yang mengindikasikan Taiwan, sedangkan Tiongkok sebaliknya. 

Karena menurutnya, Taiwan dan Tiongkok memiliki hak dan kedaulatan masing-

masing dibawah realitas historis dan politik yang pada dasarnya kedua sisi selat 

telah diperintah sebagai entitas yang berbeda. Lee Teng Hui juga membangun 

demokratisasi Taiwan dengan mengadakan pemilu karena dorongan dari 

masyarakat Taiwan sendiri untuk menciptakan pemerintahan Taiwan to Taiwan 

agar identitas nasional Taiwan cepat berkembang. Tidak hanya di bidang politik 

Lee Teng Hui juga mengawali proses taiwanisasi untuk menggantikan nasionalisasi 

Tiongkok yang dibawa oleh Chiang Kai-Shek untuk diterapkan di kehidupan 

sehari-hari masyarakat, bidang seni, media, sekolah, untuk menggunakan bahasa 

Minan, yaitu dialek lokal orang Taiwan.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dengan adanya latar belakang masalah diatas sehingga memunculkan 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Mengapa Taiwan menggunakan 

kebijakan One China Policy versi Taiwan sebagai respon terhadap upaya 

reunifikasi Tiongkok? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa Taiwan 

menggunakan kebijakan One China Policy versi Taiwan sebagai respon terhadap 

upaya reunifikasi Tiongkok pada masa pemerintahan Lee Teng Hui. 

1.4 Batasan Penelitian 

Penulis memiliki batasan-batasan agar pembahasan penelitian yang 

dilakukan tidak terlalu jauh dan tetap fokus pada permasalahan yang akan dibahas. 

Batasan berupa materi yaitu hanya membahas tentang kebijakan luar negeri Lee 

Teng Hui terhadap upaya reunifikasi Tiongkok melalui kebijakan One China Policy 

dan juga batasan waktu pembahasan dimulai dari tahun 1991-2000. Peneliti 

memilih tahun tersebut karena pada tahun 1991 adalah awal dibentuknya Dewan 

Unifikasi Nasional yang bertujuan untuk mencapai unifikasi. Disusul tahun 

berikutnya pada tahun 1992 Taiwan-Tiongkok berhasil mencapai kesepakatan 

melalui Konsensus 1992 atau ‘Wang-Koo Talks’ dalam pertemuan SEF dan 

ARATS untuk membicarakan masalah unifikasi dan prinsip One China Policy. 

Hasil dari Konsensus tersebut menghasilkan kesepakatan agar kedua belah pihak 

memiliki interpretasi masing-masing mengenai One China Policy. Ini menunjukan 

respon Taiwan terhadap upaya reunifikasi Tiongkok khususnya pada masa Lee 

Teng Hui.Tetapi, peneliti tetap tidak mengabaikan kejadian-kejadian yang 

berkaitan dengan topik. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan penelitian terdahulu sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: 

Pertama, berdasarkan kebijakan luar negeri, penelitian Fahmi Islami13 

kebijakan luar negeri Ma Ying Jeou menunjukkan bahwa pembentukan organisasi 

SEF, ARATS, ECFA, antara Tiongkok dan Taiwan terkait kebijakan One China 

Policy merupakan bentuk respon Taiwan yang ingin mencoba memperbaiki 

hubungan antara Taiwan dan Tiongkok. Dengan kata lain respon tersebut 

menunjukkan bahwan Taiwan menolak reunifikasi. Pada penelitian Dewi Nina 

Kirana14 juga menunjukkan upaya penolakan reunifikasi pada masa pemerintahan 

Chen Shui Bian. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai upaya baik secara internal 

maupun eksternal. Secara internal, Chen Shui Bian menggunakan konsolidasi 

demokrasi dan nasionalisme, seperti pada masa presiden terdahulu Lee Teng Hui. 

Secara eksternal, mengupayakan diplomasi untuk menghambat Tiongkok 

mereintegrasikan Taiwan sebagai bentuk usaha untuk menjalin hubungan baik 

dengan Tiongkok. Namun, pada penelitian Avina Nadhila Widarsa15 upaya yang 

                                                             
13Fahmi Islami, 2013, Kebijakan Luar Negeri Taiwan Di Bawah Presiden Ma Ying-Jeou (2008-
2012) Di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antara Selat Taiwan dan 
Cina, Skripsi, Depok: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, hal.1. diakses 
dalam 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350947-TA-Fahmi%20Islami.pdf (26/03/2017, 21:20 WB) 
14Dewi Nina Kirana, 2007, Upaya-Upaya Pemerintah Chen Shui Bian dalam Menghambat Cina 
Mereintegrasikan Taiwan (Maret 2000-Maret 2004), Journal, Surabaya: Jurusan Hubungan 
Internasional, Universitas Airlangga, diakses dalam 
http://repository.unair.ac.id/18404/ (26/03/2017, 21:30 WIB) 
15Avina Nadhila Widarsa, 2011. Kepentingan Cina dalam Penandatanganan Cross Strait 
Economic Cooperation Framework Agreeent dengan Taiwan tahun 2010,Skripsi, Jakarta: Jurusan 
Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, diakses dalam 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20288788-S-Avina%20Nadhila%20Widarsa.pdf (26/03/2017, 21:30 
WIB). 
 

http://repository.unair.ac.id/18404/
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dilakukan Taiwan dalam memperbaiki hubungan antar selat direspon baik oleh 

Tiongkok, karena Tiongkok ingin mencapai reunifikasi secara damai dengan 

Taiwan dan juga sebagai upaya peacefull development dikawasan asia timur.  

Ternyata kebijakan One China Policy tidak hanya berdampak pada 

kebijakan Taiwan. Namun, berdampak pula pada negara yang menjalin hubungan 

kerja sama terhadap keduanya. Penelitian Leli Amalia Herianto16 menunjukan 

bahwa One China Policy berimplikasi pada kebijakan luar negeri Indonesia bersifat 

Ambivalen. Indonesia pada satu sisi menjalin hubungan diplomatik dengan 

Tiongkok, yang menunjukan bahwa Indonesia mengakui One China Policy. Akan 

tetapi, Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan yang 

menimbulkan pertanyaan bagi Tiongkok tentang sikap konsistensi Indonesia 

dengan One China Policy. Pada penelitian Ipan Saputra Winata17 hubungan antara 

AS-Taiwan sempat membuat hubungan Tiongkok-AS memanas, karena Tiongkok 

juga melihat sikap AS yang tidak konsisten terhadap One China Policy. Namun, 

pada penelitian M. Fahrezal Maulana, Kholis Roisah, dan Peni Susetyorini18 

                                                             
16Leli Amalia Herianto, 2016, Ambivalensi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap One 
China Policy, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, 
diakses dalam 
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20208/Leli%20Amalian%20Herianto
_E13112012_Ambivalensi%20Kebijakan%20politik%20luar%20negeri%20indonesia%20terhadap
%20one%20china%20policy.pdf?sequence=1 (26/03/2017, 21:45 WIB) 
17Ipan Saputra Winata, 2010, Kerjasama Amerika Serikat-Taiwan Dalam Persenjataan Militer dan 
Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika Serikat-China, Skripsi, Bandung: Jurusan Hubungan 
Internasional, Universitas Pasundan, diakses dalam 
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-ipansaputr-502-1-skripsi-
a.pdf(26/03/2017, 22:00 WIB) 
18M. Fahrezal Maulana, dkk, 2016, Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri 
Indonesia dan Taiwan Dalam Prespektif Hukum Internasional,Journal, Semarang: Jurusan Ilmu 
Hukum, Universitas Diponegoro, diakses dalam 
https://media.neliti.com/media/publications/19470-ID-implikasi-one-china-policy-terhadap-
hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da.pdf (26/03/2017, 22:10 WIB) 

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20208/Leli%20Amalian%20Herianto_E13112012_Ambivalensi%20Kebijakan%20politik%20luar%20negeri%20indonesia%20terhadap%20one%20china%20policy.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20208/Leli%20Amalian%20Herianto_E13112012_Ambivalensi%20Kebijakan%20politik%20luar%20negeri%20indonesia%20terhadap%20one%20china%20policy.pdf?sequence=1
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/20208/Leli%20Amalian%20Herianto_E13112012_Ambivalensi%20Kebijakan%20politik%20luar%20negeri%20indonesia%20terhadap%20one%20china%20policy.pdf?sequence=1
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-ipansaputr-502-1-skripsi-a.pdf
http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-ipansaputr-502-1-skripsi-a.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19470-ID-implikasi-one-china-policy-terhadap-hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/19470-ID-implikasi-one-china-policy-terhadap-hubungan-luar-negeri-indonesia-dan-taiwan-da.pdf
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menjelaskan bahwa Indonesia tetap mengakui One China Policy, hubungan 

Indonesia-Taiwan hanya sebatas dalam menjalankan kerjasama terutama dalam 

bidang ekonomi yang bersifat non-pemerintah untuk memperlancar kerjasama dan 

melindungi kepentingan WNI di Taiwan. Hal ini menunjukan bahwa One China 

Policy sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara khususnya dalam 

hubungan kerjasama di berbagai bidang. Disisi lain suatu negara ingin menghormati 

One China Policy, tapi disisi lain suatu negara juga mengakui eksistensi Taiwan. 

Berbeda pada penelitan Katon Galabela Alphatoda,19 di Rusia Vladimir 

Putin membuat suatu kebijakan yang menunjukkan bahwa Rusia sebagai negara 

agresif, dengan melihat identitas Rusia sebagai negara Great Power, sosialis, dan 

juga penganut Kristen Ortodoks. Pada penelitian Putri Perwira20 kebijakan luar 

negeri Indonesia untuk tetap mendukung ASEAN Connectivity dikarenakan 

redefinisi kebijakan Indonesia terhadap identitas ASEAN yang menyadari 

pentingnya identitas kolektif meskipun kepentingan Indonesia kurang 

terakomodasi. Garis besarnya adalah bahwa kebijakan luar negeri suatu negara 

diambil tidak murni hanya untuk kepentingannya semata, tapi bergantung juga 

dengan bagaimana cara pandang suatu negara terhadap negara lainnya.   

                                                             
19Katon Galabela Alphatoda, 2015, Pengaruh Identitas dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia: 
Analisa Posisi Asertif Rusia dalam Konflik Suriah dan Ukraina Timur dibawah Vladimir Putin, 
Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Gajah Mada, diakses dalam 
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=81822&mod=penelitian_detail&s
ub=PenelitianDetail&typ=html (26/03/2017, 22:15 WIB) 
20Putri Perwira, 2013, Dukungan Indonesia Terhadap ASEAN Connectivity Dalam Prespektif 
Konstruktivisme,Skripsi, Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, 
diakses dalam 
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Putri%20Perwira%20(070912006)%20-
%20Jurnal%20Skripsi%20ASEAN%20Connectivity.docx. (26/03/2017, 22:30 WIB) 
 
 

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=81822&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=81822&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Putri%20Perwira%20%28070912006%29%20-%20Jurnal%20Skripsi%20ASEAN%20Connectivity.docx
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/Putri%20Perwira%20%28070912006%29%20-%20Jurnal%20Skripsi%20ASEAN%20Connectivity.docx
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Kedua, berdasarkan teori identitas penelitian Fahmi Islami, kebijakan luar 

negeri Taiwan dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang membentuk 

identitas Taiwan itu sendiri. Begitu juga pada penelitian Katon Galabela Alphatoda, 

identitas Rusia sebagai negara Great Power, Sosialis, dan negara penganut Kristen 

Ortodoks sangat berpengaruh pada kebijakan luar negeri Rusia untuk bersifat lebih 

agresif pada masa Vladimir Putin. Pada penelitian Rio Kusuma Asmara dijelaskan 

bahwa pembentukan ASEAN adalah untuk menciptakan One ASEAN, tapi hal ini 

mustahil melihat masih belum stabilnya kondisi politik dari masing-masing negara 

anggota ASEAN, serta perbedaan budaya dan norma domestik yang cukup besar. 

Namun, pada penelitian Putri Perwira untuk menciptakan One ASEAN tidak 

mustahil, Indonesia sendiri tetap mendukung ASEAN Community karena Indonesia 

menyadari pentingnya identitas kolektif untuk menjunjung kepentingan bersama, 

meski Indonesia tidak mendapatakan keuntungan secara optimal. Pada penelitian 

Paudra Jhalugilang,21 identitas komunitas Juventus Club Indonesia terbentuk 

melalui eksplorasi seperti keluarga, teman, media massa serta level komitmen 

dengan memiliki atribut. 

Ketiga, berdasarkan topik dan permasalahan, pada penelitian F. C. L. 

Riewpassa22 dan Ipan Saputra Winata menjelaskan bahwa kedaulatan Taiwan 

bersifat Double Standar bagi AS, dan cenderung menimbulkan sifat ambivalensi. 

                                                             
21Paudra Jhalugilang, 2012, Makna Identitas Fans Club Sepak Bola (Studi Kasus: Juventus Club 
Indonesia), Tesis, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, diakses dalam 
lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301515-T30614-Paundra%20Jhalugilang.pdf (26/03/2017, 
23:00WIB) 
22F. C. LRieuwpassa, 2014, Pengakuan Amerika Serikat Terhadap Cina RRC dan Cina Taiwan, 
Journal,Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Hasanudin, diakses dalam 
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11801 (26/03/2017, 22:45 WIB) 
 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/11801
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negara yang ingin menjalin hubungan dengan Taiwan harus berhati-hati, karena 

ketika negara tersebut ingin menjalin hubungan dengan Tiongkok, maka negara 

tersebut harus menghormati One China Policy. Tapi AS selalu berusaha 

mempertahankan dominasinya untuk kepentingannya di Asia Timur dengan 

memfasilitasi kerjasama antara Taiwan-Tiongkok.  

Pada penelitian Leli Amalia Herianto dan M. Fahrezal Maulana, dkk 

menyataan bahwa sikap ambivalensi juga terjadi pada Indonesia. Indonesia 

menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok, yang menunjukan bahwa 

Indonesia mengakui One China Policy, namun disisi lain Indonesia juga menjalin 

kerjasama dengan Taiwan di berbagai bidang. Dalam mengupayakan 

kedaulatannya, pada penelitian Dewi Nina Kirana dan Avina Nadhila Widarsa baik 

Taiwan maupun Tiongkok selalu berusaha keras baik dalam internal maupun 

eksternal. Taiwan selalu berusaha keras untuk menghambat Tingkok dalam 

mereintegerasikan Taiwan. Begitupun Tiongkok selalu mengupayakan reunifikasi 

melalui One China Policy. 

Pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki sedikit kemiripan 

dengan penelitian terdahulu. Posisi yang membedakan adalah penelitian Mila 

Cahya Listiana Juli Fradika yang berjudul ‘Kebijakan One China Policy versi 

Taiwan sebagai respon reuniikasi Tiongkok pada masa Lee Teng Hui’ dengan 

metode eksplanatif ingin meneliti alasan Taiwan mengeluarkan kebijakan untuk 

menggunakan prinsip One China Policy, akantetapi dalam versi Taiwan pada masa 

pemerintahan Lee Teng Hui. Dengan menggunakan teori konstruktivisme peneliti 

menyimpulkan bahwa Kebijakan Lee Teng Hui untuk menggunakan interpretasi 
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masing terkait prinsip One China Policy dalam pertemuan SEF-ARATS merupakan 

respon penolakan Taiwan terhadap unifikasi. Selain itu, upaya tersebut digunakan 

Taiwan untuk menghambat Tiongkok mereintregasikan Taiwan dengan cara damai.  

Table 1.1 Posisi Penelitian 

NO JUDUL DAN 
NAMA PENELITI 

JENIS PENELITIAN 
DAN ALAT ANALISA 

HASIL   

1. Kebijakan luar negeri 
yang diambil oleh 
presiden Ma Ying-
Jeou pada tahun 
2008-2012 dalam 
hubungan antar selat 
Taiwan dan Cina 
 
 
Oleh: Fahmi Islami 

Deskriptif-Analitik 
 

Pendekatan: 
 konsep realisme 

defensive dibidang 
keamanan, neo liberal 

institutionalisme dibidang 
ekonomi, dan konsep 

identitas dibidang 
identitas 

Penelitian ini membantu dan 
memperkuat penelitian 
bahwa pembentukanSEF, 
ARATS, ECFA, merupakan 
bentuk respon Taiwan untuk 
menolak reunifikasi 
Tiongkok secara damai. 

  

2. Journal: pengakuan 
AS terhadap Cina 
RRC dan Cina 
Taiwan 
 
 
Oleh: F. C. L 
Rieuwpassa 

Deskriptif 
Kualitatif 

 
Pendekatan: 

menggunakan konsep 
Negara, pengakuan dan 

national intrest. 
 

Penelitian ini mendukung 
peneliti, dengan menjelaskan 
bahwa Amerika selalu ikut 
serta dalam proses konflik 
maupun damai antara 
Taiwan dan Tiongkok demi 
kepentingannya.  

  

3 Journal: upaya-upaya 
Pemerintah Chen 
Shui Bian dalam 
Menghambat Cina 
Mereintegrasikan 
Taiwan (Maret 2000-
maret 2004) 
 
Oleh: Dewi Nina 
Kirana 

Deskriptif 
 

Pendekatan: 
Konsep diplomasi dan 

nation building 

Penelitian mendukung dan 
memperkuat dugaan peneliti 
bahwa Taiwan selalu 
berupaya menolak 
reunifikasi Tiongkok dengan 
berbagai upaya baik secara 
internal maupun eksternal 
untuk menghambat 
Tiongkok dalam 
mereintergrasikan Taiwan.  

  

4 Skripsi: kepentingan 
Cina dalam 
penandatanganan 
Cross Strait 
Economic 
Cooperation 
Framework 

Deskriptif-induktif 
kuantitatif 

 
 
 

Pendekatan: 

Penelitian ini membantu 
peneliti dalam mencari tahu 
motif dibalik kebijakan 
Tiongkok untuk mendirikan 
ARATS dan ECFA sebagai 
respon terhadap kebijakan 
Taiwan dengan mendirikan 
SEF yaitu sebagai bentuk 
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Agreement dengan 
Taiwan tahun 2010. 
 
Oleh: Avina Nadhila 
Widarsa. 

Konsep kepentingan 
nasional dan konsep 
economic statecraft 

upaya reunifikasi secara 
damai. 

5 
 
 
 
 

Skripsi: pengaruh 
identitas dalam 
kebijakan luar negeri 
Rusia: analisa posisi 
asertif Rusia dalam 
konflik Suriah dan 
Ukraina Timur 
dibawah Vladimir 
Putin  
 
Oleh: Katon Galabela 
Alphatoda 

Deskriptif 
 
 

Pendekatan: 
teori konstruktivisme 

identitas 

Penelitian ini sebagai 
pelengkap bahwa identitas 
mempengaruhi kebijakan 
suatu negara. di Rusia 
Vladimir Putin membuat 
suatu kebijakan yang 
menunjukkan bahwa Rusia 
sebagai negara agresif, 
dengan melihat identitas 
Rusia sebagai negara Great 
Power, sosialis, dan juga 
penganut Kristen Ortodoks. 

  

6 
 
 
 
 

Report paper: prospek 
ASEAN Security 
Community (ASC) 
sebagai pemersatu 
ASEAN  
 
 
Oleh: Rio Kusuma 
Asmara 
 

Eksplanatif 
 
 

Pendekatan: 
teori konstruktivisme 

identitas 
 

Penelitian ini sebagai 
pelengkap peneliti yang 
menunjukqn bahwa 
pembentukan ASEAN 
adalah untuk menciptakan 
One ASEAN, dinilai mustahil 
melihat masih belum 
stabilnya kondisi politik dari 
masing-masing negara 
anggota ASEAN, serta 
perbedaan budaya dan norma 
domestic yang cukup besar.  

  

7 
 
 
 
 

Skripsi: Dukungan 
Indonesia terhadap 
ASEAN Connectivity 
dalam perspektif 
konstruktivisme 
 
Oleh: Putri Perwira 

Eksplanatif 
 

Pendekatan: 
Konstruktivisme 

 
 
 

 

Penelitian ini memperkuat 
penelitian, bahwa redefinisi 
suatu negara terhadap negara 
lainnya berdasarkan identitas 
negara tersebut sangat 
mempengaruhi kebijakan 
luar negerinya. 

  

8 
 
 
 
 

Tesis: Makna identias 
fans club sepak bola 
(studi kasus juventus 
club indonesia) 
 
Oleh: Paudra 
Jhalugilang 

Deskriptif  
 

Pendekatan: 
Konstruktivisme identitas 

dan sosial, Teori 
Interaksionis Simbolik  

Penelitian ini memperkuat 
penelitian, bahwa identitas 
sangat mempengaruhi 
interaksi sosial dan perilaku 
masyarakat.  
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9 
 
 
 
 

Skripsi: Ambivalensi 
kebijakan politik luar 
negeri Indonesia 
terhadap One China 
Policy 
 
Oleh: Leli Amalia 
Herianto 

Deskriptif – Analitik  
 

Pendekatan:  
Konsep Kepentingan 

Nasional, Konsep 
Kebijakan Politik luar 

negeri 

Penelitian ini sangat 
membantu peneliti yang 
menunjukkan bahwa One 
China Policytidak hanya 
berdampak pada 
permasalahan kedaulatan 
Taiwan. Tapi berimplikasi 
juga pada perilaku negara 
yang menjaga kerjasama 
antara Taiwan dan Tiongkok. 

  

10 
 
 
 
 

Skripsi: kerjasama AS 
– Taiwan dalam 
persenjataan militer 
dan implikasinya 
terhadap hubungan 
AS – Cina.  
 
Oleh: Ipan Saputra 
Winata 

Deskriptif 
 

Pendekatan: Teori 
Interdependensi 

Penelitian membantu 
menjelaskan bahwa sikap 
ambivalensi tidak hanya 
dilakukan oleh Indonesia. 
Namun AS Juga melakukan 
hal yang sama terkait 
kebijakan One China Policy 
untuk mempertahankan 
dominasinya khususnya 
dikawasan Asia Timur 

  

11 
 
 
 

Jurnal: implikasi One 
China Policy terhadap 
hubungan luar negeri 
Indonesia – Taiwan 
dalam perspektif 
hukum internasional. 
 
Oleh: M. Fahrezal 
Maulana, Khalis 
Roisa, Peni 
Susetyorini 

Eksplanatif 
 

Pendekatan: Hukum 
Internasional  

Penelitian ini mengkritisi 
sikap negara yang mengakui 
adanya One China Policy, 
tapi dalam faktanya negara 
tersebut melanggar aturan 
kesepakatan dari One China 
Policy. 

  

12 
 
 
 
 

Skripsi: Kebijakan 
One China Policy 
versi Taiwan sabagai 
respon reunifikasi 
Tiongkok pada masa 
pemerintahan Lee 
Teng Hui 
 
Oleh: Mila Cahya 
Listiana Juli Fradika 

Eksplanatif 
 

Pendekatan:  
Teori kostruktivisme 

Kebijakan Lee Teng Hui 
untuk menggunakan 
interpretasi masing terkait 
prinsip One China Policy 
dalam pertemuan SEF-
ARATS merupakan respon 
penolakan Taiwan terhadap 
unifikasi. Selain itu, upaya 
tersebut digunakan Taiwan 
untuk menghambat 
Tiongkok mereintregasikan 
Taiwan dengan cara damai.  
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1.6 Landasan Teori 

   1.6.1 Teori Konstruktivisme 
Teori yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa alasan mengapa Lee 

Teng Hui memilih untuk menggunakan kebijakan One China Policy sebagai respon 

terhadap upaya reunifikasi Tiongkok adalah konstruktivisme varian sistemik. 

Konstruktivisme sistemik dibangun oleh Alexander Wendt, seorang profesor di 

Ohio State University, Amerika Serikat. Varian sistemik lebih memfokuskan 

kajiannya pada persoalan identitas dan struktur internasional. Memahami politik 

internasional dengan melihat bagaimana negara saling berinteraksi satu sama lain 

dalam ruang lingkup internasional.23 Peneliti menggunakan varian ini, karena pada 

varian ini menjelaskan bahwa negara sebagai unit aktor cenderung mempengaruhi 

interaksi antar negara dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini, proses 

unifikasi yang dilakukan Tiongkok kepada Taiwan melalui One China Policy 

merupakan sebuah konstruksi identitas. Dikatakan demikian karena One China 

Policy adalah konsep nasionalisme Tionghoa dan identitas Tiongkok yang 

digunakan untuk menyatukan daratan Tiongkok. 

Konstruktivisme merupakan teori yang memfokuskan kajiannya pada 

kesadaran manusia dan peranannya dalam hubungan internasional. Karena menurut 

konstruktivisme, masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki 

kesadaran untuk bertindak. Mohammad Rosyidin menggunakan konstruktivisme 

                                                             
23Redaksi Portal HI, Konstruktivisme dalam Kajian HI, diakses dalam 
http://www.portal-hi.net/konstruktivisme-dalam-kajian-hi/ (27/5/2017, 22:42 WIB) 

http://www.portal-hi.net/konstruktivisme-dalam-kajian-hi/
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untuk menjelaskan bagaimana ide dan identitas berkembang dan membentuk 

pemahaman negara sehingga dapat merespon kondisi disekitarnya.24 

Tidak jauh berbeda dengan Mohammad Rosyidin, Nicholas Onuf 

memberikan gagasan bahwa manusia senantiasa mengkonstruksi, atau membentuk, 

realitas sosial, bahkan dirinya sendiri.25 Diperlukan cara pandang yang berbeda 

dalam memahami fenomena hubungan internasional. Karena fenomena hubungan 

internasional tidak hanya mementingkan dimensi material yang pada dasarnya 

terlalu menyederhanakan kenyataan. Alasan inilah yang membuat konstruktivisme 

menolak bahwa fenomena hubungan internasional merupakan dinamika yang dapat 

diukur. Bagi konstruktivisme, adanya konflik dan kerjasama bukanlah suatu 

mekanisme yang otomatis ada, melainkan hal tersebut ada karena sengaja 

diciptakan oleh aktor-aktor dibelakangnya. Adapun, konsep yang mendasar adalah 

agen membentuk struktur, begitu pula sebaliknya. Lebih jelasnya adalah ‘individu 

membentuk masyarakat, dan masyarakat membentuk individu’.  

Alexander Wendt kemudian menegaskan pernyataan Mohammad Rosyidin 

dan Nicolas Onuf, keduanya memusatkan kajiannya pada ide atau gagasan. 

Gagasan atau ide dinilai penting ketimbang material, karena sumberdaya yang 

bersifat materi hanya bermakna bagi manusia melalui struktur pengetahuan 

bersama dimana mereka terlibat di dalamnya.26 Fakta-fakta tentang material hanya 

akan mucul sebagai sebuah pengetahuan ketika manusia telah memberikannya 

makna atau fungsi tertentu. Pemahaman ini bukan berarti bahwa struktur material 

                                                             
24Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 
Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 7. 
25Ibid., hal. 1. 
26Ibid., hal. 16. 
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tidak penting, tapi intersubyektivitas lebih penting karena struktur inilah yang 

memberikan meaning terhadap struktur material.27 

Melalui pemahaman konstruktivisme sistemik yang dibangun Wendt, 

bahwa identitas suatu negara cenderung mempengaruhi interaksi antar negara di 

lingkup internasional. Dalam hal ini, Taiwan hanya sekedar suatu tempat tertentu 

dibelahan bumi yang tidak memiliki nama atau identitas tertentu tanpa adanya 

sumber pengetahuan yang berasal dari history atau pandangan yang berasal dari 

manusia bahwa Taiwan adalah Taiwan, Taiwan adalah Tiongkok, atau definisi 

Taiwan menurut pengertiannya lainnya. Singkatnya, pemaknaan terhadap struktur 

material akan memiliki artian lain atau berbeda menurut pandangan orang yang 

berbeda pula. Sebagaimana orang buta dalam mendefinisikan seekor gajah.28 Atas 

dasar pemahaman history Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan adalah wilayah dari 

Tiongkok karena adanya pengetahuan yang diterima sedari dini dari sejarah bahwa 

Taiwan adalah bagian Tiongkok. Sebaliknya, Taiwan mengklaim bahwa Taiwan 

adalah sebuah negara berdaulat, bukan bagian dari Tiongkok karena adanya 

pengetahuan yang diterima oleh masyarakat Taiwan bahwa Taiwan itu berbeda 

dengan Tiongkok, Taiwan memiliki identitas yang mengidentifikasikan bahwa 

Taiwan adalah Taiwan.    

                                                             
27Rizahanafi, When Dreams are Socially Construkted, diakses dalam 
http://rizahanafi.lecture.ub.ac.id/2012/10/handout-konstruktivisme/( 27/5/2017, 23:43 WIB) 
28Perbedaan orang buta dalam mendefinisikan bentuk seekor gajah. Si Buta A yang memegang 
belalai gajah akan mendefinisikan gajah adalah hewan yang berbentuk panjang, kemudian si buta 
B yang memegang telinga gajah akan mendrfinisikan gajah sebagai bentuk dari selembaran tipis 
yang lebar, kemudian si Buta C yang memegang badan gajah yang akan berpandangan bahwa 
gajah adalah hewan yang bertubuh lebar dan besar, dan demikian pula seterusnya bagi sibuta yang 
memegang sisi lain dari seekor gajah. 

http://rizahanafi.lecture.ub.ac.id/2012/10/handout-konstruktivisme/
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait pemaknaan terhadap struktur 

materi, Wendt menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak jauh berbeda ketika 

konstruktivisme memandang sebuah negara sebagai unit aktor. Bahwa tindakan 

sebuah negara didasarkan pada pemaknaan yang muncul pada negara tersebut 

dalam proses interaksinya dengan lingkungannya. Pemaknaan ini yang 

mempengaruhi tindakan suatu negara dengan negara lainnya dan juga 

mempengaruhi lingkungan internasional. Proses saling mempengaruhi tersebut 

membentuk collective meaning yang menjadi dasar terbentuknya intersubjektivitas 

yang kemudian membentuk struktur yang mengatur tindakan negara.29 Berdasarkan 

pemaknaan tersebut kita dapat mengetahui alasan aktor melakukan tindakannya. 

Sama halnya pada penelitian ini, peneliti berusaha mencari alasan Taiwan 

mengeluarkan kebijakan One China Policy versi Taiwan dan berusaha mencari 

sumber-sumber kepentingan Taiwan dibalik tindakannya berdasarkan pemaknaan 

Taiwan terhadap Tiongkok. 

Identitas adalah konsep yang sangat penting dalam konstruksivisme. Peran 

penting identitas dalam konstruktivisme sama halnya konsep kekuasaan dalam 

realisme, konsep institusi internasional dalam liberalism.30 Identitas melekat pada 

setiap individu, hal ini bertujuan untuk memungkinkan adanya interaksi sosial baik 

antar individu maupun kelompok. Identitas dalam interaksi sosial digambarkan 

sebagai atribut.31 Calhoun berpendapat bahwa identitas adalah sumber pengetahuan 

                                                             
29Ibid. 
30Mohammad Rosyidin, Op.Cit., hal. 43. 
31Ibid., hal. 44. 
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dan pengalaman bagi masyarakat.32 Kita mengetahui bahwa tidak ada manusia 

tanpa nama, atau tidak memiliki bahasa ataupun budaya. Hal ini dikarenakan 

identitas merupakan atribut atau karakteristik yang digunakan sebagai pembeda 

‘self and other’. Tanpa adanya identitas maka kita akan sulit membedakan antara 

satu dan lainnya, bahkan tanpanya kita tidak dapat mengetahui dan memahami diri 

kita sendiri. 

Identitas menjadi dasar pemaknaan aktor terhadap lingkungan sekitarnya. 

Tindakan aktor menjadi bermakna karena dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman 

aktor terhadap dirinya sendiri (identitas diri) dan situasi lingkungannya. Hal ini 

yang mendorong aktor melakukan suatu tindakan.  

 

Gambar 1. 1 Identitas, Kepentingan, Tindakan33 

Menurut gambar diatas aktor melakukan suatu tindakan berdasarkan 

identitasnya untuk mencapai kepentingan dimana kepentingan tersebut mendorong 

aktor untuk melakukan tindakan. Tindakan tersebut yang akan mendorong aktor 

melakukan perubahan, mempertahankan atau memodifikasi identitas. 

                                                             
32Manuel Castells, 1997,The Power of Identity, Vol. 02, United Kingdom: Black Well Publishing, 
hal. 6. 
33Mohammad Rosyidin, Op.Cit., hal. 49 

Identitas

KepentinganTindakan
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Karakteristik atau atribut yang melekat pada diri aktor akan mendorong 

tindakan. Sebelum melakukan tindakan, aktor akan mengidentifikasikan terhadap 

lingkungan sekitar berdasarkan identitasnya. Kemudian aktor akan melakukan 

tindakan sesuai pemaknaan yang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman aktor 

terhadap dirinya sendiri dan situasi internasional. Proses yang terjadi berlangsung 

cepat karena aktor sudah memiliki konsep identitas dengan dirinya. 

Oleh karenanya Alexander Went menolak asumsi Kenneth Waltz bahwa 

politik internasional adalah sistem yang mandiri dengan distribusi kapabilitas 

material,34 sebaliknya lingkungan internasional dibentuk dalam proses interaksi. 

Identitas not given atau terbentuk dengan sendiri, tetapi identitas berkembang dan 

mengalami transformasi atau perubahan di dalam interaksi.35 ‘Anarki is What State 

Make of It,’36 anarki adalah apa yang dibuat negara darinya. Artinya, pola hubungan 

internasional diciptakan oleh seluruh masyarakat, dengan demikian anarki 

bergantung pada bagaimana aktor-aktor internasional memaknai interaksi di antara 

mereka. Anarki adalah konstruksi dari aktor yang bersangkutan dan merupakan 

fakta sosial. 

Pembentukan struktur sosial menurut Wendt terbagi menjadi tiga elemen 

yaitu: shared knowledge, material resources dan practices.37 Tiga elemen tersebut, 

                                                             
34Wendt, 1999, Sosial Theory of International Polititics. Cambridge: Cambridge University Press, 
hal. 1-7. 
35Robert Jackson & Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional,Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, hal. 307-309. 
36Alexander Wendt, 2007, Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring 1992), hal, 391-425, dalam Robert J. 
Art and Robert Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues (ed.8), 
New York: Longman, hal. 61-67. 
 
37Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, Cambridge 
University Press, hal. 96. 
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untuk mempermudah menggambarkan bagaimana interaksi antar aktor 

berlangsung. Sehingga identitas, tindakan, dan kepentingan saling berkaitan satu 

sama lainnya. Berdasarkan pembagian struktur sosial diatas, kemudian Wendt 

membaginya lagi ke dalam dua jenis identitas yaitu:  identitas sosial dan identitas 

personal.38 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berikut penjelasan skema gambar diatas: Terdapat dua aktor yakni 

Tiongkok dan Taiwan, bertemu untuk pertama kalinya beserta dengan material 

resources ‘kapabilitas materialnya’ tanpa mengenal identitas yang satu dan lainnya 

untuk bisa dijadikan modal dasar dalam berinteraksi. Berdasarkan private 

knowledge39 ‘pemahaman dasar aktor tentang dirinya’ (pemahaman yang berasal 

                                                             
38Mohammad Rosyidin, Op. Cit., hal. 46-47. 
39 Pengetahuan privat merupakan elemen dasar negara untuk mendefinisikan lingkungan dan 
kepentingan nasionalnya sebelum ia terjun ke dalam proses interaksi dan kemudian membentuk 
shared knowladge  ‘pengetahuan bersama’. Dalam  konteks  sosial, pengetahuan privat akan 

MATERIAL RESOURCES SHARED KNOWLEDGE PRACTICES 

PERSONAL SOSIAL 

JENIS IDENTITAS 

Gambar 1. 2 Skema Pembentukan Struktur Sosial Menurut Wendt dalam Varian Konstruktvisme 



22 
 

dari domestik yang dipengaruhi ideologi, sistem, kultur politik, ekonomi, agama, 

budaya, dan sejarah sebagai elemen untuk mendefinisikan lingkungan dan 

kepentingan nasional sebelum terjun dalam proses interaksi) Tiongkok dan Taiwan 

saling mengenal berdasarkan identitas yang dimiliki dan juga saling 

mengidentifikasi.  

Melalui proses interaksilah shared knowledge ‘pengetahuan bersama’ 

terbentuk yaitu pemahaman intersubjektif dan ekpektasi yang dimiliki dan dibentuk 

oleh aktor. Dalam hal ini, melaui shared knowledge Tiongkok-Taiwan saling 

mengidentifikasi identitas siapa Taiwan dan siapa Tiongkok.  Hasil dari identifikasi 

inilah yang kemudian membentuk practices ‘praktik’ yaitu berupa respon yang 

mendorong tindakan sesuai penafsiran aktor dan kepentingannya. Identifikasi 

tersebut mendorong Taiwan maupun Tiongkok untuk bertindak sesuai 

kepentingannya. Tindakan tersebut yang akan mendorong aktor melakukan 

perubahan-perubahan dalam interaksinya di lingkungannya.  

Berdasarkan pembentukan struktur sosial, Wendt membagi jenis identitas 

menjadi dua yaitu identitas sosial dan identitas personal.40 Pertama, ‘identitas 

sosial’ yaitu atribut atau karakteristik yang membedakannya dengan yang lain. Jadi 

identitas ini mengimplikasikan ‘identitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi 

didalam proses interaksi dengan pihak lain (significant other)’. Pengaruh kelompok 

atau individu diluar aktor terhadap cara aktor memandang dirinya dan di luar 

                                                             
membentuk personal identity, yaitu identitas yang membedakan negara satu dengan negara 
lainnya. Jadi, sebelum melakukan interaksi suatu aktor sudah memiliki personal identity yang 
bersumber dari pengetahuan privat aktor.Wendt, 1995, Constructing International Politics: 
International Security, hal. 73-74. 
40Mohammad Rosyidin, Op. Cit, hal. 46-47. 
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dirinya tidak dapat dimengerti dengan pemahaman atas konteks sosial yang lebih 

luas dimana aktor yang bersangkutan berada. Dibutuhkan intersubjektifitas ‘siapa 

aku/kita’ dan ‘siapa kamu/mereka’. Identitas ini relatif mudah berubah tergantung 

pemaknaan dalam sebuah interaksi. Misalnya: identitas sebagai negara 

‘demokratis’, fasis, stabilitator, dsb.  Identitas ini terbentuk sesuai dengan prinsip, 

norma, sejarah, dan karakteristik  lain negara tersebut.  

Kedua ‘identitas personal’ yaitu atribut atau karakteristik yang melekat 

dalam diri aktor yang kemunculannya tanpa perlu melalui proses pembedaan 

dengan yang lain. Identitas ini tidak memerlukan adanya intersubjektifitas. Identitas 

personal membedakan aktor sebagai pribadi unik yang membedakannya dengan 

pribadi lain.  Identitas ini relatif stabil karena atribut yang dimiliki melekat sejak 

awal. Misalnya: identitas etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Taiwan dikatakan 

sebagai negara yang berbeda dengan Tiongkok ketika Taiwan memiliki identitas 

yang unik, yang membedakan Taiwan dengan Tiongkok. 

Dalam hal ini proses yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok 

menempatkan Taiwan masuk dalam kategori identitas personal. Karena Taiwan 

dapat didefinisikan sebagai negara demokrasi setelah memisahkan diri dari 

Tiongkok sebagai negara komunis. Taiwan dalam hal ini tidak membutuhkan 

pembeda. Karena identitas ini sudah melekat sejak berdirinya Taiwan. Oleh 

demikian, Taiwan membuat One China Policy versi Taiwan untuk menunjukkan 

bahwa Taiwan memiliki identitas tersendiri ‘identitas personal’. Jadi pada 

penelitian ini lebih menekankan pada aspek identitas personal Taiwan. 
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Pada penjelasan sebelumnya menunjukan bahwa kekuatan idelah yang 

menyatukan umat manusia ketimbang material. Identitas dan kepentingan aktor 

sendiri dibentuk oleh ide yang diyakini bersama ’shared knowledge’, tidak semata-

mata karena peristiwa alam. Artinya, tindakan aktor merupkan hasil dari interaksi 

aktor dengan lingkungannya (struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, dsb). Hal 

ini berdasarkan pernyataan Wendt “…Wendt argues that the way international 

politics is conducted is made, not given, because identities and interest are 

constructed and supported by intersubjective practice…”.41 Sehingga, menurut 

konstruktivisme politik internasional sejatinya adalah suatu konstruksi sosial yaitu 

proses terjadinya interaksi antara struktur dan agen, dimana lingkungan sosial 

politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah perubahan-

perubahan sosial politik.  

1.7 Metode Penelitian 

    1.7.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 
Pada penelitian ini berfokus pada kebijakan One China Policy versi Taiwan 

pada masa pemerintahan Lee Teng Hui sebagai respon Taiwan terhadap reunifikasi 

Tiongkok melalui One China Policy. Guna membantu penelitian ini, peneliti 

menggunakan model Induksionis. Induksionis merupakan penelitian dimana 

tingkat unit eksplanasinya lebih tinggi dari tingkat unit analisanya. Sedangkan 

untuk menjelaskan masalah dalam penelitian ini maka perlu adanya level analisa 

yang tepat. Dalam memilih level analisa perlu untuk memilih unit analisa yaitu unit 

                                                             
41Stefano Guzzini and Anna Leander, 2006, Constructivism and International Relations: 
Alexander Wendt and his critics, New York: Routledge 270 Madison Ave, hal. 12. 
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yang perilakunya hendak dideskripsikan, jelaskan, serta perlu untuk mengetahui 

unit eksplanasi yaitu, dampak terhadap unit analisis hendak diamati. Dalam skripsi 

ini berfokus pada perilaku individu, dimana unit analisa yang digunakan adalah  

yaitu kebijakan One China Policy versi Taiwan pada masa pemerintahan Lee Teng 

Hui. Sedangkan unit eksplanasinya adalah Respon Taiwan terhadap reunifikasi 

Tiongkok. 

1.7.2 Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena 

penulis ingin menjelaskan suatu permasalahan dengan rinci dan jelas. Metode 

penelitian kualitatif menurut Gumilar Rusliwa adalah jenis penelitian yang 

berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, dalam kualitatif 

sangat memperhatikan kepada proses, peristiwa dan otensitas, sementara peneliti 

kualitatif memandang realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu yang 

terlibat dalam situasi sosial.42 Sedangkan menurut Saptopo B. Ilkodar jenis 

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menunjukan kualitas atau 

mutu dari suatu fenomena (keadaan, proses, kejadian/peristiwa, dan lain-lain) yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan.43 Berdasarkan pernyataan sebelumnya maka 

penelitian ini lebih sesuai dianalisa dengan menggunakan pernyataan daripada 

dengan angka atau uji statistika 

                                                             
42Gumilar Rusliwa, Memahami Metode Kualitatif. Journal of Makara, Sosial   Humaniora,Vol. 9, 

No. 2 , (2005) Depok: Universitas Indonesia, hal 58 diakses dalam 
http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110 
(27/11/2016,16.53 WIB) 

43 Endi Haryono dan Saptopo B. Ilkodar, 2005, Menulis Skripsi: Panduan untuk Mahasiswa Ilmu 
Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 44. 

http://hubsasia.ui.ac.id/index.php/hubsasia/article/viewFile/122/110


26 
 

      1.7.3 Tipe Penelitian 
Penulis menggunakan metode eksplanatif, karena dalam penelitian ini 

penulis berupaya untuk menjelaskan alasan Lee Teng Hui dalam membuat 

kebijakan luar negeri terkait upaya reunifikasi Tiongkok melalui One China Policy 

dalam pandangan konstruktivisme dengan menggunakan teori identitas. Metode 

eksplanatif sendiri menurut Mohtar Mas’oed digunakan untuk menjawab 

pertanyaan “mengapa?” dengan tujuan untuk menjelaskan pertanyaan yang akan 

dicoba dijawab oleh peneliti.44 

1.7.4 Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting 

dalam keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan berkaitan dengan bagaimana 

cara peneliti mengumpulkan data, dan siapa sumbernya. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber yang tidak langsung atau dari sumber yang telah ada, tapi 

sumber tersebut dapat dibenarkan. Misalnya: pengambilan data dari jurnal, majalah, 

dokumentasi, laporan pemerintah, publikasi atau internet yang sumbernya dapat 

dibenarkan.45 

1.7.5 Metode Analisa Data 

Metode analisa data pada penelitian ini lebih bersifat kualitatif. Dimana 

metode tersebut lebih menggunakan pendekatan pengolahan data secara mendalam 

                                                             
44Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT 
Pustaka LP3ES Indonesia, hal. 261. 
45 Dr. Harnovinsah, Ak, Metodologi Penelitian, Pusat Bahan Ajar dan Elearning: Universitas 
Marcu Buana, diakses dalam 
http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf 
(23/11/2016, 09:56 WIB) 

http://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf
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melalui hasil dari pengamatan atau analisa.46 Metode analisa data kualitatif 

memfokuskan kepada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori dalam 

isi pembahasan,  yang pada dasarnya analisa tersebut merupakan interpretasi dan 

penafsiran dari penulis.47 Oleh karenanya, melalui metode analisa data kualitatif 

peneliti dapat menganalisa lebih dalam sesuai dengan pembahasan penelitian yang 

diteliti. 

1.7.6 Hipotesa 

Berdasarkan penjelasan pada landasan konseptual maka penulis dapat 

mengambil argumen bahwa respon Taiwan terhadap reunifikasi Tiongkok melalui 

One China Policy pada masa Lee Teng Hui yaitu : 

Pertama, Taiwan dan Tiongkok memiliki hak dan kedaulatan masing-

masing. Sehingga berhak untuk memiliki interpretasi masing-masing tentang 

prinsip One China Policy dan pandangan tentang unifikasi. 

Kedua, Taiwan merasa memiliki identitas yang berbeda dengan Tiongkok. 

Posisi yang membuat Taiwan berbeda adalah etnis Taiwan menggunakan bahasa 

Minan, bahasa lokal Taiwan, budaya Taiwanese, sistem demokratisasi untuk 

membentuk sistem pemerintah Taiwan to Taiwan. Sehingga Taiwan ingin 

menciptakan identitas Taiwan sendiri. 

                                                             
46 Ayat Hidayat Huang, Metode Analisis Data, Globalstats Academic: Statistic Consultant for 
Academic Research, diakses dalam http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/ 
(23/11/2017, 10:33 WIB) 
47Eriyanto. Analisa Wacana (pengantar analisis teks media). (Yogyakarta : Lkis Yogyakarta, 

Februari 2009) diakses dalam 
https://books.google.co.id/books.id (27/11/ 2016, 17:00 WIB) 

 

http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data/
https://books.google.co.id/books.id
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Ketiga, Ketika Taiwan bersedia untuk reunifikasi dengan Tiongkok maka 

Taiwan harus tunduk di bawah pemerintahan Tiongkok, karena tujuan Tiongkok 

unifikasi adalah untuk menghancurkan KMT. 

1.8 Struktur Penulisan 

Struktur penulisan pada penelitian ini secara keseluruhan dibagi menjadi 

empat bab sebagai berikut: 
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