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BAB II 

GAMBARAN MASA PEMERINTAHAN MA YING-JEOU DAN 

KEBIJAKAN THREE NO’S POLICY 

 

 

Banyak hal yang berubah pada Taiwan di masa pemerintahan Ma Ying-Jeou. 

Hubungan yang memanas antara Taiwan dengan Tiongkok pelan-pelan mengalami 

perbaikan, dari kondisi ekonomi, politk hingga sosial dan budaya. Di sini penulis 

akan mencoba menjelaskan bagaimana gambaran pada pemerintahan Ma Ying-Jeou 

dan Kebijakan Three No’s Policy yang telah dikeluarkan sebagai kebijakan luar 

negeri Taiwan. 

Bab ke dua ini terdiri dari dua sub bab, yaitu 1) Sub bab yang membahas 

tentang bagaimana kondisi serta situasi di Taiwan pada masa pemerintahan Ma Ying 

Jeou. Dalam sub bab yang ke 2) membahas tentang kebijakan yang telah dikeluarkan 

oleh Ma Ying Jou yakni Three No’s Policy sebagai kebijakan luar negeri Taiwan 

sebagai alat untuk membantu kerjasama dengan berbagai negara dan bahkan sebagai 

alat untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. 

2.1  Taiwan Pada Masa Pemerintahan Ma Ying-Jeou 

Ma Ying-jeou, adalah kandidat dari partai  KMT dan selaku mantan Walikota 

Taipei mengalahkan mantan perdana menteri dari partai DPP yang berkuasa pada saat 

pemilihan umum saat itu yakni Frank Hseih dengan selisih suara yang cukup besar. 

Hal ini menyebabkan pergantian kontrol pemerintah kedua dalam sejarah Taiwan. 
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 Selain itu, pada pemungutan suara terdapat referendum terpisah untuk rencana 

masing-masing partai untuk kembali ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam 

refendum partai DPP menganjurkan untuk bergabung dengan PBB sebagai sebuah 

negara yang baru, sedangkan referendum dari partai KMT menganjurkan kembalinya 

status mantan PBB di Taiwan.1 

Kembalinya KMT merupakan awal era politik baru bagi Taiwan. Mereka 

mengakhiri delapan tahun pemerintah yang terpecah dimana DPP telah 

mengendalikan eksekutif dan KMT bersama sekutu-sekutunya memegang mayoritas 

parlemen yang sempit setelah tahun 2008, Ma Ying Jeou dan KMT mengendalikan 

semua cabang pemerintah nasional dan sebagian besar posisi eksekutif lokal. Dalam 

pemilu tahun 2008 juga merupakan yang pertama kalinya diadakan dibawah sistem 

pemilihan legislatif  baru yang memberi kontribusi pada mayoritas KMT.2 

Mengikuti kemenangan tujuh belas poin dalam pemilihan presiden Taiwan 

pada 22 Maret 2008, Ma Ying-jeou mulai menjabat pada tanggal 20 Mei dengan 

sebuah pidato pengukuhan dimana prioritasnya yakni rekonsiliasi dalam politik 

Taiwan, memperbaiki hubungan dengan Washington, dan memperbaiki hubungan 

lintas-Selat. Sejatinya, Ma Ying-Jeou melihat ada yang memang harus diperbaiki dari 

                                                           
1 Yusuhiro Matsuda, “Cross Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic 

to Political Dependence ?”, Journal of Contemporary East Asia Studies, hal. 7 
2 Cabestan, “Taiwan Party’s Sistem In The Ma Ying Jeou Era” London, Routledge. hal. 23 
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hubungan Taiwan dan Tiongkok, karena dilihat dari periode sebelumnya hubungan 

Taiwan dengan Tiongkok sangatlah tidak baik.3 

Dalam pidato pengukuhannya, Presiden Ma mendorong rekonsiliasi politik. 

Presiden Ma berjanji untuk membangun kembali kepercayaan politik dan mencari 

kerja sama di antara semua pihak. Mandat pemilihan Ma dan sebagai orang yang  

berdiri di dalam KMT dan selaku orang yang memimpin partainya kembali berkuasa, 

memberikan Ma sumber daya politik untuk mengejar komitmennya guna membangun 

kembali kepercayaan.  

Meskipun begitu, usaha KMT kembali untuk mengalahkan DPP tidaklah 

mudah. Sejak KMT memenangkan supermajoritas pada legislatif bulan Januari, 

legislatornya telah menunjukkan tanda-tanda kemerdekaan. Dan terlepas dari unsur 

inklusifnya, pelantikan Ma berisi banyak hal yang tampaknya dapat mengkonfirmasi 

kekhawatiran DPP, seperti janji untuk membangun momentum pasca pemilihan untuk 

bergerak cepat dalam keterlibatan lintas-Selat.4 

Namun, Taiwan dari tahun ke tahun berhasil menunjukan citra diri sebagai 

wilayah yang mandiri dalam mengatur kebutuhan nasional negaranya dalam hal 

ekonomi dan bahkan politiknya. Semua ini terlihat berubah ketika Ma Ying-Jeou 

berhasil diangkat menjadi presiden Negeri Formosa tersebut.  Namun, pada saat 

                                                           
3 “ Taiwan Under President Ma Ying Jeou”, Center for Security Studies, 

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/88435/pdf, diakses pada Februari 

2017 
4 Jecques Delisle, Tiawan Under Ma Ying-Jeou, Foreign Policy Reseach Institute. Diterbitkan pada 

Mei 2008, hal. 2, diakses dalam https://www.fpri.org/article/2008/06/taiwan-under-president-ma-ying-

jeou/, diakses pada Februari 17 2017 

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/88435/pdf
https://www.fpri.org/article/2008/06/taiwan-under-president-ma-ying-jeou/
https://www.fpri.org/article/2008/06/taiwan-under-president-ma-ying-jeou/
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Presiden Ma menjabat, Ma mengalami tuduhan bahwa dia memegang Green Card5 

Amerika Serikat (sebuah ukuran, menurut pandangan kritiknya, tentang loyalitas Ma 

yang tidak lengkap ke Taiwan). Ketidakpercayaan mulai muncul pada kebijakan yang 

telah berusaha dibuat oleh Presiden Ma Ying-Jeou.6 

Sikap awal Ma yang paling berani untuk membangun kembali kepercayaan 

menghadapi persepsi yang buruk di beberapa tempat, membuat kekhawatiran 

masyarakat Taiwan serta para pelaku politik kepada Ma Ying-Jeou semakin besar 

ketika Ma mendukung “Konsensus 1992”, dimana Taiwan dan Tongkok sepakat 

bahwa hanya ada “satu China” namun masing-masing memegang interpretasi 

sendiri.7 

Bagaimanapun, Ma dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab sebagai 

seorang kepala Negara Taiwan yang ingin mempertahankan status quo, dan 

mendukung status internasional yang kuat untuk Taiwan. Ma dan KMT menang 

pemilihan presiden dan legislatif 2008. Dalam berurusan dengan Tiongkok, Ma dan 

pemerintahannya akan tetap bertanggung jawab kepada pemilih Taiwan.8. 

Pada pemerintahan Ma, masa yang paling mendesak yang dihadapi olehnya 

selain perbaikan ekonomi ialah perbaikan hubungan dengan Tiongkok. Taiwan 

dengan Tiongkok akan kembali membicarakan mengenai pariwisata dan hubungan 

                                                           
5 Green Card atau United States Permanent Recidence adalah status keimigrasian yang mengizinan 

penerimanya untuk hidup secara permanent dan bekerja secara komersil dan legal di Amerka Serikat. 

Kartu ini disebut Green Card karena warna fisik dari kartu ini sendiri adalah hijau. 
6 Ibid 
7 Cabestian, J (Ed), deLisle, J (Ed). 2014, Political Changes in Taiwan Under Ma Ying Jeou. London: 

Routledge. Hal. 20 
8 Ibid. 
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udara langsung, namun tidak untuk isu-isu politik. Taiwan dan tiongkok juga akan 

segera membicarakan tentang konsensus 1992 9  untuk membahas masalah praktis 

tanpa harus menyentuh isu kedaulatan.10 

Dalam hubungan yang terus membaik, di sini Tiongkok masih mengklaim 

kedaulatan atas Taiwan, yang telah memisahkan diri dari Cina daratan lantaran 

perang saudara, juga Tiongkok mengancam akan menyerang Taiwan jika menyatakan 

kemerdekaan. Berdasarkan konsensus 1992, Taiwan dan Tiongkok setuju 

bahwasanya hanya ada “satu Cina” dan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok.11 

Dengan lamanya konflik yang terjadi antara Taiwan dengan Tiongkok, di sini 

Ma Ying Jeou beranggapan bahwasanya hal yang paling utama memicu konflik 

antara Taiwan dengan Tiongkok selama berpuluh-puluh tahun lamanya karena selama 

dua periode masa pemerintahan Lee Teng-Hui dan seluruh masa jabatan Chen Sui-

bian adalah bagaimana pemerintah tersebut menangani asas One China Policy, oleh 

karena itu pemerintah Ma Ying-jeou melihat apa yang disebut sebagai konsensus 

1992 ialah untuk membangun hubungan yang stabil dengan Tiongkok.12  

Seperti yang dikatakan oleh Ma Ying-jeou dalam wawancara dengan CNN 

pada bulan Februari 2017 ialah: 

                                                           
9  Konsensus 1992 adalah sebuah istilah yang merujuk pada hasilpertemuan tidak resmi antara 

perwakilan Republik RakyatTiongkok dan Taiwan. Dalam istilah ini bermakna bahwa kedua Tingkok 

(RRT dan Taiwan) mengakui bahwa hany ada satu Tiongkok, namun kedua belah pihak dibebaskan 

untuk menginterpretasikan definisi dari “satu Tiongkok” itu sendiri-sendiri. 
10 Kaocheng Wang, “Taiwan’s Diplomatic Policy Under Ma Ying Jeou Administration”, diakses di 

https://www.fpri.org/article/2008/06/taiwan-under-president-ma-ying-jeou/, diakses pada Februari 

2017  
11 Barthelemy Chourmont, March 2008, After Taiwan’s Presidentian Election: Ma Ying Jeou,Regard 

DE Taiwan, hal. 4 
12 Yisihuro Matsuda, Op.cit 

https://www.fpri.org/article/2008/06/taiwan-under-president-ma-ying-jeou/
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“…The KMT is probably the only party that can regain Taiwan's vitality 

economically. You know in the last 7 years Taiwan has undergone the most difficult 

economic time in half a century. For the fist time in 2002 we experienced negative 

growth of our economy. In the last 6 years our per capita GDP only gained only 700, 

whereas South Korea has gained more than 5000…”13 

Sebelum melanjutkan lebih jauh, disini penulis akan menggambarkan pola 

dasar dari konsensus 1992. Pola dasar dari konsensus ini terlahir dalam diskusi verbal 

antara SEF dan ARATS selama pertemuan pada tahun 1992 di Hong Kong. Definisi 

dari ARATS dari kubu Tiongkok adalah bahwa kedua sisi selat Taiwan mematuhi 

prinsip One China Policy melalui usaha bersama dalam proses pengejar penyatuan 

nasional, sedangkan SEF dari kubu Taiwan menambahkan bahwa definisi One China 

Policy memiliki prinsip yang berbeda dalam pemahaman bahwa pernyataan lebih 

lanjut akan diumumkan melalui pengumuman lisan. Definisi sebenarnya pada sisi 

Taiwan ialah bahwa mereka setuju untuk tidak setuju dengan konsensus tersebut.14 

 Dengan kembalinya KMT menduduki kursi kemenangan eksekutif, 

Tiongkok memiliki harapan yang baru. Dalam hubungan pasca pemilihan, prioritas 

utama Tiongkok adalah menciptakan sebuah suasana dimana status damai saat ini 

bisa didapatkan, tanpa ada kericuhan yang terjadi. Akibatnya, masyarakat Taiwan 

khawatir kehilangan independensi karena hubungan dengan Tiongkok terus saja 

membaik. Akan tetapi, bagi Taiwan Tiongkok menjadi mitra dagang yang salah satu 

                                                           
13  “Ma Ying-jeou Talkasia Interview”, diakses dalam  

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/02/05/talkasia.ma.script/index.html, (15/03/17) 
14 Ibid 

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/02/05/talkasia.ma.script/index.html
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negara utama tujuan ekspor dan produk-produknya. Adapun produk utama yang yang 

diekspor Tiawan ialah alat-alat elektronik, Tiongkok menerima 52% produk Taiwan 

dari seluruh total negara tujuan ekspor Taiwan.15  

Dalam kurun waktu empat tahun setelah presiden Ma menjabat sebagai kepala 

negara Taiwan, tepatnya pada tahun 2012, Taiwan dan Tiongkok membentuk sebuah 

kerangka kerjasama yang mengatur hubungan dagang antar keduanya. Termasuk di 

dalamnya ada kesepakatan jenis barang yang akan diekspor dan diimpor, dan lain-lain. 

Economic Coorperation Framework Agreement (ECFA) 16  yang adalah kerangka 

kerjasama tertulis pertama yang mengatur Cross-Strait Relation antara Taiwan 

dengan Tiongkok. Hadirnya ECFA selain sebagai sebuah kerangka kerjasama 

ekonomi, juga merupakan langkah awal presiden Ma Ying Jeou untuk membuka 

komunikasi yang sempat tidak baik pada periode kepemimpinan sebelumnya untuk 

lebih intensif antara Taiwan dan Tiongkok pada Tahun 2014 silam. 

 Perubahan kebijakan yang diajukan oleh pemerintah Ma Ying jeou 

mengenai Tiongkok memiliki hasil perkembangan yang pesat dalam ekonomi lintas-

selat. Sejak bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001, 

Tiongkok telah dengan cepat memperluas skala perdagangan internasionalnya. Hal 

ini memicu ketergantungan Taiwan terhadap Tiongkok terus meningkat tajam dan 

                                                           
15 “Taiwan Export”(daring), http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports, diakases pada Januari 

2017. 
16 Economic Coorperation Agreement (ECFA) ini ialah salah satu kebijakan yang dibuat oleh presiden 

Ma Ying Jeou pada masa kepemimpinanya, guna untuk adanya kesepakatan tentang jenis barang yang 

akan di ekspor atau di impor, penyesuaian tariff, hingga peraturan dalam ekspor impor. 

http://www.tradingeconomics.com/taiwan/exports
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dalam hubungan perdagangan, kepekaan Taiwan terhadap Tiongkok terus saja 

berkembang.17  

Ma dari pihak KMT memberikan harapan baru bagi hubungan komunikasi 

yang meningkat kepada orang-orang, baik di dalam maupun di luar Taiwan bahwa 

jika Ma dari KMT memenangkan kendali kepresidenan, maka hubungan ekonomi 

dengan Taiwan akan terus berkembang.18  

Tak hanya terjadi perubahan dalam sektor ekonomi, namun identitas 

masyarakat Taiwan juga ikut berubah di bawah pemerintahan Ma Ying Jeou. Dalam 

kondisi serta situasi Taiwan dengan Tiongkok yang semakin dekat, persentase orang 

yang memiliki identitas sebagai orang Taiwan yang kuat mengatakan, “Saya orang 

Taiwan dan bukan orang Tiongkok” telah meningkat secara konsisten dari 17,6% 

pada tahun 1992 menjadi 60,4% pada bulan Desember 2014. Sementara itu, 

persentase orang yang memiliki identitas Tionghoa yang kuat mengatakan, “Saya 

orang Tiongkok dan bukan Taiwan” telah menurun dari 25,5% menjadi 3,5% pada 

periode yang sama.19 

  Penurunan identitas Tionghoa diperkirakan menandakan kemunduran alami 

bagi Tiongkok, persentase orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Taiwan 

maupun Tiongkok sekitar 40% sampai 2008. Sejak saat itu, orang-orang yang 

                                                           
17 Hsu Shu-min, 2015. “Minganxing ya Curouxing: Hulai Lilun Xia de Liang’an Guanxi (Sensitivity 

and Vulnerability: Cross-Strait Relations under Interdependent Theory)”. Hal, 29-33 
18 Ibid 
19 Election Study Center, National Chengchi University, “Changes in the Taiwanese/ Chinese Identity 

of Taiwanese as Tracked in Surveys by the Election Study Center, NCCU (1992-December 2014),” 

http://esc.nccu.edu.tw/course/news.%20php?Sn=166%20%3E diakses pada 09 Maret 2017 

http://esc.nccu.edu.tw/course/news.%20php?Sn=166%20%3E


 

38 
 

mengidentifikasi ganda telah mengalami penurunan dan beberapa mulai 

mengidentifikasi sebagai “tidak Tiongkok” mendorong rasio identitas Taiwan. Antara 

tahun 2008 dan 2014, selama pemerintahan Ma Ying-jeou, telah terjadi penurunan 

yang alami jumlah orang yang sangat mengidentifikasi sebagai orang Tiongkok dan 

peningkatan yang signifikan jumlah orang yang sangat mengidentifikasi sebagai 

orang Taiwan.20 

Gambar 2.1.  Grafik Hasil Distribusi identitas Taiwan/Tiongkok di 

Taiwan (1992-Desember 2014)21 

 

 Namun, peningkatan identitas Taiwan tidak berarti peningkatan dukungan 

untuk Taiwan yang independen. Persentase orang yang mendukung  “penyatuan 

sesegera mungkin” atau persentase orang yang mendukung  “kemerdekaan sesegera 

mungkin”  yang pernah ada mencapai 10% antara tahun 1994 dan Desember 2014. 

                                                           
20 Ibid 
21 Ibid 
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Saat ini, pada bulan Desember 2014. Persentase orang yang secara luas mendukung 

penyatuan adalah 10,2%, dan persentase orang yang secara luas mendukung 

kemerdekaan adalah 23,8%. Sementara itu, 58,8% orang mendukung status quo.  

Selain itu, tidak termasuk orang yang ingin mengubah situasi saat Ma 

menjabat sesegera mungkin, sekitar 80% ke 90% orang secara konsisten memilih 

status quo untuk sementara waktu. Bahkan, Persentase orang yang secara luas 

mendukung kemerdekaan hanya meningkat dari 23,1% di tahun 2008 menjadi 23,8% 

pada bulan Desember 2014, yang secara jelas menunjukkan hal tersebut 

mengidentifikasi diri sebagai orang Taiwan dan mendukung kemerdekaan Taiwan 

tidak harus berkorelasi satu sama lain.  

Gambar 2.2. Grafik Dukungan Distribusi Status-Quo, Kemerdekaan, 

dan Unifikasi di Taiwan (1994 - Desember 2014).22 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Election Study Center, National Chengchi University, “Changes in the Unification Independence 

Stance of Taiwanese as Tracked in Surveys by Election Study Center, NCCU  (1994-December 2014)”, 

http://esc.nccu.edu.tw/course/news%20php?Sn=167 diakses pada 10 Maret 2017 

.  

http://esc.nccu.edu.tw/course/news%20php?Sn=167
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 Padahal perkembangan hubungan politik Tiongkok dan Taiwan adalah salah 

satu aspek yang paling sulit dari hubungan mereka, baik diri sisi Tiongkok maupun 

Taiwan sudah mulai mengerjakannya dibawah masa kepemimpinan Ma Ying Jeou. 

Tepat setelah terpilih kembali pada Januari 2012 tak hanya memperbaiki hubungan 

kerjasama dalam sektor ekonomi. 

 Selain disambut oleh para pendukungnya, dalam kemenangan Ma untuk 

kembali menempati kursi kepresidenan ini juga disambut dengan penuh gembira dari 

pihak Tiongkok. Sebuah harian rakyat yang dijalankan oleh Partai Komunis Cina 

menyambut dengan senang terpilihnya kembali Ma Ying Jeou sebagai presiden 

negara Formosa tersebut.   

Karena dengan ini akan meningkatkan hubungan yang menguntungkan bagi 

kedua belah pihak, dan ini adalah keinginan umum bagi rakyat Taiwan. Dalam pidato 

kemenangannya, Ma Ying Jeou mengklaim kebijakannya terhadap Tiongkok 

merupakan hal yang tepat, karena mampu menyisihkan kerenggangan dan 

perselisihan, serta berjuang untuk perdamaian dan membuatnya sebagai peluang 

bisnis untuk kedua negara tersebut.23 

Sudah sangat jelas, hubungan baik Tiongkok dan Taiwan berkembang sangat 

pesat ketika dibawah kendali Ma Ying Jeou, terlebih lagi dengan kebijakan Three 

No’s Policy yang telah dikeluarkan oleh Presiden Ma Ying Jeou membawa pada 

hubungan kedua negara yang telah berkonflik lama itu kembali terlihat harmonis 

                                                           
23 Phici Cuang, “Presiden Taiwan Ma Ying Jeou Terpilih”, Cina Senang. 

https://dunia.tempo.co/read/377469/presiden-taiwan-ma-ying-jeou-terpilih-cina-senang, Tempo. 

diakses padda tanggal 15 Januari 2017 

https://dunia.tempo.co/read/377469/presiden-taiwan-ma-ying-jeou-terpilih-cina-senang
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setelah megalami hubungan yang memanas pada priode presiden sebelumnya, 

terutama pada rezim Chen Sui Bian dari pihak partai DPP yang pro kemerdekaan dan 

secara jelas mengatakan bahwa Taiwan adalah negara yang berdaulat.24  

Melalui kebijakan Three No’s ini mampu membuat Taiwan dengan Tiongkok 

kembali memiliki hubungan yang damai, karena bagi Ma Ying Jeou, sumber konflik 

dengan Tiongkok selama pemerintahan Lee Teng Hui dan seluruh administrasi Chen 

Sui Bian ialah bagaimana mereka memandang konsesus 1992. Maka Three No’s 

Policy ialah kebijakan yang tepat untuk kembali mengharmonisasi hubungan antara 

Taiwan dan Tiongkok.25 

Memiliki hubungan yang baik maka tak berarti tak ada bujukan kepada 

Taiwan agar kembali menjadi satu Tiongkok, akan tetapi upaya untuk mengajak 

unifikasi dari Presiden Tiongkok Xi Jinping terus dilakukan kepada Ma Ying Jeou, 

ini salah satu kondisi berat yang harus dialami oleh Presiden Ma, ketika kerjasama 

ekonomi bersama Tingkok terus dijalankan sedangkan di satu sisi Tiongkok terus saja 

menawarkan reunifikasi.26 Akan tetapi presiden Ma tetap teguh pendirian dan pantang 

untuk tidak memberikan kedaulatan Taiwan kepada Tiongkok.27  

Tiongkok telah berhasil menaklukkan Hong Kong melalui tawaran serta 

rujukan-rujukan yang dilayangkan terhadap pemimpin Hong Kong agar bisa unifikasi, 

                                                           
24 “Sejarah Singkat Taiwan Sejak 1949”, https://www.antaranews.com/berita/527377/sejarah-singkat-

taiwan-sejak-1949 , diakses pada  07 April 2017 
25 Loc Cit, Yasuhiro Matsuda 
26 “Taiwan Tolak Reunifkasi dengan Tiongkok”, 

https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141104182114-113-9669/taiwan-tolak-reunifikasi-

dengan-tiongkok/, diakses pada 07 April 2017 
27 Tse Ka-Leng, Op.cit 

https://www.antaranews.com/berita/527377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949
https://www.antaranews.com/berita/527377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141104182114-113-9669/taiwan-tolak-reunifikasi-dengan-tiongkok/
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141104182114-113-9669/taiwan-tolak-reunifikasi-dengan-tiongkok/
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dan Hong Kong pun berhasil digandeng kembali oleh Tiongkok dengan menerapkan 

“satu negara, dua system”. Tawaran serupa sering sekali dilayangkan kepada persiden 

Ma Ying Jeou, akan tetapi Ma menolak dengan tegas dan memberikan statement 

bahwa upaya unifikasi dan aturan “satu negara, dua system” tersebut ialah tindakan 

yang semena-mena dan tidak dapat diterima.28 Meskipun presiden Ma secara tegas 

menolak tawaran reunifikasi oleh Taiwan, Presiden Ma Ying Jeou terus saja berupaya 

meredakan ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok dengan tetap memperbaiki 

hubungan lintas selat. 

Pada tahun 2010, Taiwan dihadapkan dengan masalah serius, hubungan 

dengan Tiongkok yang terus membaik terancam akan kembali mengalami hubungan 

yang merenggang seperti sebelumnya, lantaran Taiwan membeli senjata kepada 

Amerika Serikat senilai 5,8 miliyar dolar Amerika. Selanjutnya Ma Ying-jeou 

menjelaskan bahwasanya tujuan pembelian senjata tersebut untuk keamanan Taiwan. 

Karena bagi Ma hal tersebut yang tengah dibutuhkan oleh pihak Taiwan guna untuk 

membangun satu kemampuan pertahanan independent.29 

Kemudian hal yang sama kembali terjadi pada tahun 2015, Ma Ying-jeou 

menyetujui pembelian paket senjata kepada Amerika Serikat senilai 1,83 milyar dolar 

Amerika Serikat. dari pihak partai oposisi Taiwan pun mendukung tindakan tersebut. 

Adanya pembelian senjata ini tentu membuat Tiongkok naik pitam, hingga Wakil 

                                                           
28 Ibid 
29  “Meski Membaik Taiwan Tetap Beli Senjata”, 

https://sains.kompas.com/read/2010/10/10/15171026/meski.membaik.taiwan.tetap.beli.senjata, diakses 

pada 31 Juli 2018 

https://sains.kompas.com/read/2010/10/10/15171026/meski.membaik.taiwan.tetap.beli.senjata
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Menteri Tiongkok memanggil Duta Besar Amerika Serikat di Beijing untuk 

menyatakan tentangan keras terhadap tindakan tersebut. Tiongkok tetap menganggap 

Taiwan adalah bagian dari wilayahnya dan meminta seluruh negara untuk tidak 

menjual senjata ke Taiwan. Anggota DPR senior Taiwan Tsai Chin-Lung 

menjelaskan bahwa stabilitas dan perdamaian dalan hubungan Taiwan dan Tiongkok 

ialah tujuan bersama, pembelian senjata tersebut bukan semata-mata untuk berniat 

perang melainkan untuk melindungi keselamatan Taiwan.30 Namun, hal tersebut tidak 

membuat Taiwan dengan Tiongkok kembali memiliki konflik yang sangat besar 

dikarenakan Tiongkok tau tujuan Taiwan masih menginginkan perdamaian.  

Banyak perubahan yang menarik dari Taiwan pada tahun 2008-2016 yang 

kendalikan oleh Ma Ying Jeou sebagai presiden. Ma pernah menandatangani 21 

perjanjian kerja sama Taiwan-Tiongkok, termasuk Kesepakatan Kerangka Kerjasama 

Ekonomi, ECFA. Tak sedikit perusahaan Taiwan telah pindah pabrik ke Tiongkok, 

dan sebaliknya sejumlah bank Tiongkok telah beroprasi di Taiwan. Pada enam tahun 

sebelum Ma menjabat sebagai presiden, tak ada penerbangan secara langsung antara 

Taiwan dan Tingkok, tapi ketika presiden Ma menjabat ada ratusan jadwal 

penerbangan antara kedua negara tersebut dalam satu pekan.31 

2.2 Kebijakan Three No’s Policy 

Di Taipei, kandidat utama yang akan dipilih menjadi presiden pada bulan 

Maret 2008, Ma Ying-jeou secara eksplisit menjelaskan kebijakannya terhadap 

                                                           
30 “China Marah, AS Berencana Jual Senjata ke Taiwan”, https://www.voaindonesia.com/a/china-

marah-as-berencana-jual-senjata-ke-taiwan/3107733.html, diakses pada tangga; 31 Juli 2018 
31 Loc. Cit. 

https://www.voaindonesia.com/a/china-marah-as-berencana-jual-senjata-ke-taiwan/3107733.html
https://www.voaindonesia.com/a/china-marah-as-berencana-jual-senjata-ke-taiwan/3107733.html
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Tiongkok jika dia terpilih menduduki kursi kepresidenan. Ma menyebut kebijakan 

potensinya guna untuk memperbaiki hubungan dengan Tiongkok ialah kkebijakan 

Three No's. 

Presiden Ma mengatakan bahwa dia akan mengejar sebuah kebijakan yakni 

“tidak ada negosiasi untuk penyatuan dengan Tiongkok selama masa 

kepresidenannya, tidak ada pengejaran kemerdekaan de jure, dan tidak ada 

penggunaan kekuatan di kedua sisi Selat Taiwan.” Ma berpendapat, berdasarkan 

banyak jajak pendapat, bahwa mayoritas orang Taiwan lebih menyukai status quo 

baik unifikasi maupun kemerdekaan.32  

Presiden Ma mengikuti prinsip Three No’s Policy yakni: no unifikasi, no 

independent, and no use force, ini adalah sebuah kebijakan utama guna untuk 

memperbaiki hubungan dengan Tiongkok sehingga dapat menggeser fokus urusan 

dalam negeri dan isu-isu penghidupan orang Taiwan. Walau pada hakikatnya warga 

Taiwan sendiri tidak terlalu mementingkan tentang hubungan Taiwan dengan 

Tiongkok.33 

Makna yang terkandung dalam no unification atau tidak ada penyatuan 

kembali antara Tiongkok dan Taiwan. Ikrar ini bertujuan untuk menjatuhkan harapan 

Partai Komunis Cina (PKC) yang membawa harapan tinggi tentang apa yang akan 

membawa kemenangan KMT, karena di sini pihak PKC berharap jika KMT menang, 

                                                           
32  Richard Hallorand, “Real Clear Politic”, diakses dalam 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2008/01/the_three_nos.html, 20 January 2017. 
33 Guo Jianqing, 2013, “Shifting From the Old Three No’s to the New Three No’s: Ma Ying Jeou’s 

Second Term Cross Strait Policy”, Fujian: Institute of Contamporary Taiwan Studies Fujian Cadamy 

of Social Science, hal. 3 

https://www.realclearpolitics.com/articles/2008/01/the_three_nos.html
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maka Taiwan akan menyatukan diri kembali dengan Tiongkok. Maka dari itu Ma 

sangatlah cerdas dan bijak menggunakan Three No’s Policy ini sebagai kebijakan luar 

negeri Taiwan dalam kondisi ini.  

No independent yang terkandung dalam Three No’s Policy yakni Taiwan 

tidak mengejar kemerdekaan secara de jure. Ikrar ini juga ditujukan kepada Tiongkok 

dan hal ini juga sangat disambut baik oleh Amerika Serikat dan negara di berbagai 

belahan dunia. Bagi Ma, Taiwan tidak perlu memploklamirkan kemerdekaan untuk 

kedua kalinya, karena pada tahun 1949 Taiwan sudah resmi mendeklarasikan diri 

sebagai negara yang berdaulat sedangkan No Use of Force yang terkandung dalam 

Three No’s Policy memiliki makna tidak ada penggunaan senjata atau kekuatan di 

kedua sisi Selat Taiwan.34 

Kebijakan Three No’s Policy ini bukanlah kebijakan baru, melainkan 

kebijakan ini telah digunakan oleh presiden Ciang Ching Kuo35 hanya saja makna 

dari Three No’s Policy yang dikeluaran pada masa Chiang Ching Kuo ialah berbeda. 

Di mana Three No’s Policy pada masa Chiang Ching Kuo ialah “no contact, no 

compromise and no negotiation.36  

                                                           
34 “Looking Behind Ma’s Three No’s”, 

http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185 diakses pada 21 Januari 

2017. 
35 Chiang Ching Kuo adalah salah satu presiden Taiwan. Ia adalah anak dari Chiang Kai Sek dan 

melanjutkan jabatan kepresidenan 1988  sang ayah sepeninggalnya atas dukungan penuh anggota 

parlemen dengan masa jabatan 20 Mei 1978-13 Januari. 
36  “Timeline of Taiwan-China Relations Since 1979”, 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3043918, diakses pada 16 Ferbuari 2017 

http://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2008/01/21/2003398185
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3043918
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Di sini Ma Ying Jeou sangat cerdik untuk mengubah makna dari Three No’s 

Policy pendahulunya menjadi “No Independent, No Unification, and No Use Force” 

guna untuk lebih membawa kondisi hubungan Taiwan dan Tiongkok jauh lebih baik.  

Konstitusi Ma Ying Jeou dalam melalui Three No’s ini  jauh lebih bijaksana 

dan berorientasi positif dan nampaknya ditujukan untuk meyakinkan khalayak utama 

yakni masyarakat Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Amerika Serikat dan 

masyarakat internasional pada umumnya. Di sini orientasi positif yang berhasil 

dibawa oleh Ma Ying Jeou ialah dengan memperbaiki hubugan lintas selat dengan 

Tiongkok sehingga memiliki hubungan yang baik serta damai. 

Dengan adanya kebijakan ini, akan menjadi nada positif bagi perkembangan 

hubungan lintas-Selat masa depan, terutama jika disertai dengan pembekuan atau 

pengurangan jumlah peluru kendali Tiongkok yang saat ini mengarah ke Taiwan. 

Sesuai dengan janji yang terkandung dalam kebijakan Three No’s tersebut bahwa “no 

force” yang artinya tidak menggunakan kekuatan, Pemerintah Taiwan juga akan 

memberi pertimbangan serius untuk membatalkan program rudal ofensifnya sendiri.37 

Kebijakan ini sendiri adalah kebijakan paling menguntungkan guna untuk 

memperbaiki hubungan yang telah lama tidak baik, dengan adanya kebijakan ini juga 

banyak menciptakan kerja sama lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan. 

 

 

                                                           
37  Ralph A Cossa, “Taiwan’s Three No’s Policy”, 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2010/08/196_18355.html, diakses pada 10 Mei 2017 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2010/08/196_18355.html
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2.3  Upaya Dukungan Koumintang Terhadap Ma Ying Jeou 

Koumitang ialah partai politik yang memerintah sebagian dari Cina Daratan 

dari tahun 1928-1949 dan kemudian memerintah Taiwan dibawah pemerintahan 

Chiang Kai Sek. Awalnya hanyalah sebagai liga revolusioner untuk menggulingkan 

monarki Tiongkok, dari kaum nasionalis ini kemudian menjelma sebagai partai 

politik.38  

Pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden Taiwan pada bulan Januari dan 

Maret 2008 merupakan titik balik bagi perkembangan politik Taiwan. Dengan Ma 

Ying-jeou menduduki kursi kepresidenan Taiwan, Partai Nasionalis Cina 

(Koumintang) berhasil merebut kembali kekuasaaan eksekutif setelah delapan tahun 

masa pemerintahan oleh DPP. Namun, sekarang Koumintang (KMT) memiliki 

kekuatan penuh untuk melaksanakan segala programnya.39 

KMT telah mempresentasikan visinya untuk keamanan nasional Taiwan yang 

dimuat dalam serangkaian surat kabar. Pada bulan September tahun 2007, KMT 

mengeluarkan kebijakan pertahanan yang berjudul “Defense of White Papper of the 

KMT : A New Military for a Secure and Peaceful Taiwan”. Strategi keamanan KMT 

                                                           
38 “ Nationalist Party-Chinese Political Party”, diakases dalam 

https://www.britannica.com/topic/Nationalist-Party-Chinese-political-party, (14/03/17) 
39 Frank Muyard, “Taiwan Election 2008: Ma Ying-jeou’s Voctory and the KMT’s Return to Power”, 

China’s Perspective, diakases dalam https://journals.openedition.org/chinaperspectives/pdf/3423, 

(18/03/18) 

https://www.britannica.com/topic/Nationalist-Party-Chinese-political-party
https://journals.openedition.org/chinaperspectives/pdf/3423
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mencangkup pertahanan nasional sebagai kombinasi pertimbangan militer, politik, 

diplomatik dan ekonomi.40 

Dalam pemilihan seorang presiden, tentu tak lepas dari dukungan partainya, 

adapun upaya serta dukungan dari KMT  terhadap presiden Ma Ying Jeou ialah  

membuat strategi keamanan. Dalam strategi keamanan KMT memastikan bahwa, 

bahwa pertumbuhan ekonomi dan hubungan konstruktif dengan daratan harus 

menjadi prioritas utama. Dan berjanji akan lebih mampu daripada DPP dalam hal 

memberikan barang ekonomi dan menjaga hubungan yang stabil dengan Tiongkok. 

Selain itu, KMT juga meminta negosiasi dengan Tiongkok dan kesepakatan 

sementara yang akan mempromosikan hubungan lintas-selat yang stabil. 41 

Saat strategi keamanan KMT menekankan perbaikan hubungan dengan 

Tiongkok, KMT juga berusaha menarik pemilih moderat. Sebagian beralih dari citra 

tradisionalnya sebagai partai yang didominasi oleh orang-orang daratan yang 

menyukai penyatuan kembali dengan Tiongkok. terlepas dari penekanan 

tradisionalnya terhadap penyatuan, KMT telah berusaha beralih ke pusat spectrum 

politik Taiwan dengan mengadopsi visi masa depan yang berpusat pada pemeliharaan 

status quo.42 

KMT  juga melakukan kampanye besar-besaran oleh KMT dan berusaha 

meyakinkan masyarakat Taiwan bahwa hanya dengan mengganti pemerintah mampu 

                                                           
40  Michael S. Chase, “The Koumintang’s Security Policy and Taiwan’s 2008 Legislative and 

Presidential Elections”, https://jamestown.org/program/the-kuomintangs-security-policy-and-taiwans-

2008-legislative-and-presidential-elections-2/, diakses pada 19 Mei 1017 
41 Ibid 
42 Ibid 

https://jamestown.org/program/the-kuomintangs-security-policy-and-taiwans-2008-legislative-and-presidential-elections-2/
https://jamestown.org/program/the-kuomintangs-security-policy-and-taiwans-2008-legislative-and-presidential-elections-2/
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menghentikan ketegangan politik Taiwan pada saat itu. 43  Selain itu, KMT juga 

berupaya untuk menyokong Ma Ying-jeou kepada masyarakat Taiwan, bahwa di 

tangan Ma Ying-jeou Taiwan akan terlindungi tidak hanya identitasnya tetapi juga 

kedaulatannya. Dalam hal ini KMT juga mencontohkan agar Taiwan tidak seperti 

Hongkong dan Tibet yang kembali jatuh ke tangan Tiongkok.44  

Di Kota Miaoli Taiwan Utara, Ketua KMT yakni Wu Poh-hsiung  mendesak 

barisan biru pendukungnya untuk memilik Ma Ying-jeou untuk memperluas 

kemakmuran Taiwan. Kemudian di Taiwan Selatan, direktur kepala kampanye Ma 

Ying-jeou  bahwasanya ia akan bekerja untuk menggagalkan tujuan DPP memenangi 

lebih dari 200.000 suara di Kaohsiung, kubu DPP tradisional.45 

Ma Ying Jeu kembali memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2012. Ma 

memenangkan 51,5% suara melawan Tsa Ing Weng dari pihak partai oposisi, KMT 

yang tengah berkuasa memertahankan mayoritas dalam pemilihan parlemen. KMT 

berhasil memenangkan 64 kursi dari 113 kursi di Legislatif Yuan46 sedangkan DPP 

hanya berhasil meraih 40 kursi di Legislatif Yuan.47 

                                                           
43  Teguh Rachmanto, “Meraba Hubungan Baru Cina-Taiwan”, 

http://m.inilah.com/news/detail/18963/meraba-hubungan-baru-chinataiwan, diakses pada 14 Mei 2017 
44 “ Ma Ying Jeou Raih Kemenangan”, 

https://regional.kompas.com/read/2008/03/22/20111656/ma.ying-jeou.raih.kemenangan, diakaes pada 

14 Mei 2017 
45  “200.000 Warga Taiwan Di AS Mudik Demi Pemilu”, 

https://regional.kompas.com/read/2012/01/13/15005510/200.000.warga.taiwan.di.as.mudik.demi.pemil

u, diakses pada 14 Mei 2018 
46 Legislatif Yuan ialah sebutan DPR di Taiwan. 
47 Ribin Kwong, 2012, “Ma Ying Jeou Win Taiwan Election”, https://www.ft.com/content/7e4b45bc-

3eb3-11e1-9139-00144feab49a, diakses pada 14 Mei 2018 

http://m.inilah.com/news/detail/18963/meraba-hubungan-baru-chinataiwan
https://regional.kompas.com/read/2008/03/22/20111656/ma.ying-jeou.raih.kemenangan
https://regional.kompas.com/read/2012/01/13/15005510/200.000.warga.taiwan.di.as.mudik.demi.pemilu
https://regional.kompas.com/read/2012/01/13/15005510/200.000.warga.taiwan.di.as.mudik.demi.pemilu
https://www.ft.com/content/7e4b45bc-3eb3-11e1-9139-00144feab49a
https://www.ft.com/content/7e4b45bc-3eb3-11e1-9139-00144feab49a
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Dalam pemilihan kali ini, pihak KMT terus mempromosikan Ma Ying Jeou 

terhadap masyarakat Taiwan dan memberikan bukti atas keberhasilan Ma Ying jeou 

dalam menduduki kursi kepresidenan Taiwan selama empat tahun terakhir. Terlebih 

lagi dengan cara Ma Ying Jeou tetap mempertahankan status quo dan menerima 

konsensus 1992 serta mempertahankan kebijkan Three No’s ini mampu memberbaiki 

hubungan lintas-selat selama Ma menjabat sebagai presiden, walau pada pemilihan 

kali ini, Ma Ying-jeou dan KMT dituduh oleh DPP membahayakan kedaulatan dan 

hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat karena ketergantungan yang berlebihan 

dengan Tiongkok, akan tetapi hal itu tidak menjadikan Ma Ying jeou bergeser dari 

kursi kepresidenan Taiwan.48 

48  Bonnie S Glaser, 2012, “Taiwan’s 2017 Presidential Election”,  Center For Strategic and 

International Studies, https://www.csis.org/analysis/taiwan%E2%80%99s-2012-presidential-election, 

diakses pada 15 Mei 2018 

https://www.csis.org/analysis/taiwan%E2%80%99s-2012-presidential-election



