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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika hubungan dalam konstelasi politik internasional lebih khususnya 

di negara-negara kawasan Asia Timur merupakan salah satu lumbung penelitian 

yang menarik bagi sebagian besar akademisi hubungan internasional. Mulai dari 

hubungan kerjasama yang terjalin diantara negara di kawasan ini, hingga konflik-

konflik yang semakin mewarnai kompleksitas hubungan di kawasan Asia Timur.  

Salah satu konflik yang banyak menjadi sorotan bagi kebanyakan peneliti ialah 

konflik yang terjadi antara negara Cina dengan Taiwan. 

Berdasarkan sejarahnya, perang yang terjadi di Cina pada tahun 1945 

hingga 1949 mengakibatkan terpisahnya beberapa wilayah besar di Cina.1 Banyak 

literatur yang menyebutkan bahwa salah satu wilayah yang terpisah dari daratan 

besar Cina adalah Taiwan, sebuah wilayah yang saat ini berdaulat sendiri dibawah 

pemerintahan demokrasinya. Meski demikian, upaya untuk mempersatukan 

kembali wilayahnya masih tetap dilakukan oleh Cina secara massif, mengingat 

Taiwan dinilai masih menjadi bagian dari wilayah kedaulatan besar Cina yang 

memiliki peranan penting dalam konteks geopolitik dan keamanan Cina. 

                                                           
1 Walter S. Jones, 1992, Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional, terj. Budiono, Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 176. 
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Para pemimpin Cina seperti Hun Jintao masih memiliki mimpi besar untuk 

melakukan upaya reunifikasi antara Cina dan Taiwan. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Hun Jintao dalam peringatan seratus tahun Revolusi Nasionalis, 

baik Cina maupun Taiwan harus mampu bangkit dari sejarah kelam yang 

memisahkan mereka. Sehingga dapat fokus terhadap kepentingan bersama dalam 

hal meningkatkan daya saing ekonomi, mempromosikan budaya dan membangun 

rasa identitas nasional.2 

Melalui peringatan yang dilakukan di Great Hall of People di Beijing, Hun 

juga mengatakan bahwa baik Cina maupun Taiwan harus mengakhiri antagonisme 

yang terjadi dengan cara menghapus luka masa lalu untuk menjadikan Cina sebagai 

sebuah bangsa yang besar. Selain itu Cina juga telah berupaya untuk melakukan 

upaya reunifikasi dengan cara melayani kepentingan fundamental dari semua Cina 

termasuk Taiwan. Dalam kasus Taiwan, pemerintah Cina juga telah berupaya untuk 

menghentikan pergerakan dengan cara-cara mengancam serta menyatakan untuk 

mengakhiri permusuhan dengan Taiwan.3  

Namun, cita-cita dari Cina tersebut berbanding terbalik dengan apa yang 

diinginkan oleh Taiwan. Meskipun hanya mendapatkan pengakuan secara de jure 

dari beberapa negara serta hanya diakui United Nations sebagai salah satu provinsi 

di Cina, Taiwan tetap mantap untuk menyuarakan status internasionalnya sebagai 

negara. Jika merujuk pada syarat berdirinya suatu negara menurut Konvensi 

Montevideo tahun 1993, Taiwan telah memenuhi persyaratan tersebut seperti: 

                                                           
2  Hun Jintao Urges Unification with China, Taipei Times, diakses dalam http://www.taipeitimes.c

om/News/front/archives/2011/10/10/2003515354 (30/2/2017, 06:11 WIB).  
3 Ibid., 

http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2011/10/10/2003515354
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2011/10/10/2003515354
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adanya pemerintahan yang sah, memiliki wilayah yang tetap, adanya populasi 

penduduk serta memiliki kedaulatan dan menjalin hubungan dengan negara lain.4 

Faktanya, Taiwan telah memiliki persyaratan tersebut dan telah banyak tergabung 

dalam berbagai organisasi dan kerjasama internasional seperti Asia Pacifiq 

Economy Cooperation (APEC), Asian Development Bank (ADB), World Trade 

Organization (WTO) dan lain sebagainya.5 Sehingga sebagai usaha dalam 

meningkatkan status internasional dan melepaskan diri dari Cina, Taiwan berupaya 

untuk meningkatkan kapabilitas militernya sebagai strategi defensive untuk 

menolak upaya reunifikasi yang dilakukan oleh Cina.   

Menurut Walter S. Jones, pertahanan nasional merupakan fokus utama bagi 

setiap negara. Selanjutnya hal ini berbanding lurus dengan rasa integritas yang 

dimiliki negara.6 Sehingga menjadi wajar ketika satu wilayah merasa terancam, 

maka perhatian atas pertahanan nasionalnya akan semakin lebih besar pula 

sehingga mendorong dilakukan upaya-upaya defensif terhadap ancamannya. 

Sekiranya hal itulah yang dirasakan oleh Taiwan dalam menanggapi keinginan 

reunifikasi yang hingga saat ini masih senantiasa disuarakan oleh Cina. 

Kehadiran Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu aktor super power 

dalam dinamika konflik antara Cina dan Taiwan semakin menambah intensitas 

ketegangan dikedua negara tersebut. Meskipun telah mengakui adanya One China 

Policy dalam arah kebijakan luar negeri Cina, pada kenyataannya hal ini tidak dapat 

                                                           
4 T. May Rudy, 1193, Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya, Bandung: 

PT. Refika Aditama, hal. 36-37 
5 Ika Nur Anisah, Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer China Terhadap Pertahanan Militer 

Taiwan (2009-2013), Skripsi, Malang: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang, hal. 5 
6Jones, Op. Ci., hal. 180 
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menghentikan adanya kerjasama terkait penjualan senjata dari Amerika Serikat ke 

Taiwan. Bahkan meski Cina telah melakukan banyak tindakan persuasif dan 

tindakan intimidatif melalui manuver-manuver militer, hal ini masih belum mampu 

merusak keharmonisan hubungan antara AS dengan Taiwan. 

Lebih lanjut hubungan yang terjalin antara Amerika Serikat dengan Taiwan 

sendiri didasari oleh sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Mutual Defence Treaty 

yang dilakukan di tahun 1954. Dimana salah satu isi dari perjanjian tersebut adalah 

kesediaan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada 

Taiwan dalam rangka membangun pertahanan dan keamanan kolektif untuk 

menahan serangan senjata dan tindakan subversive Cina.7 Kerjasama yang semakin 

mesra antara AS dengan Taiwan terlihat dari dilakukannya suplai senjata dan 

peralatan militer dalam jumlah besar untuk Taiwan oleh AS dari tahun ke tahun.  

Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan tersebut sebenarnya telah 

mendatangkan protes dari Cina sehingga harus membawa AS dan Cina untuk 

melakukan Joint Communique di tahun 1979.8 Dalam Joint Communique tersebut, 

Cina meminta agar Amerika Serikat untuk tidak lagi menjalin hubungan diplomatik 

dengan Taiwan serta menghentikan suplai senjata ke Taiwan. Namun, seolah bias 

dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam Joint Communique tahun 1979, 

alih-alih Amerika Serikat menghentikan suplai senjatanya justru yang terjadi adalah 

                                                           
7 Mutual Defence Treaty between the United States of America and the Republic of China,  Taiwan 

Documents Project, diakses dalam http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm (26/3/2017, 

22:46 WIB). 
8 Joint Communique of the United States of America and the People’s Republic of China 

(Normalzation Communique), American Institute in Taiwan (AIT), diakses dalam 

https://www.ait.org.tw/en/us-joint-communique-1979.html (26/3/2017, 22:35). 

http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm
https://www.ait.org.tw/en/us-joint-communique-1979.html
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kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang domestik yang dikenal 

sebagai Taiwan Relations Act (TRA) di tahun yang sama.  

Selanjutnya dengan mengatasnamakan Taiwan Relations Act (TRA) yang 

diberlakukan sejak tahun 1979, Amerika Serikat mengklaim bahwa dirinya 

memiliki kewajiban untuk membantu dan melindungi pertahanan Taiwan.9 Dengan 

berlandaskan alasan tersebut menjadikan AS semakin melegalkan diri untuk 

membantu menyokong perekonomian dan pertahanan militer Taiwan. Tentu saja 

hal ini sangat disambut baik oleh Taiwan mengingat bahwa suplai persenjataan 

yang dimiliki oleh Taiwan sebagian besar memang berasal dari Amerika Serikat. 

Berkat pembelian alat utama sistem senjata (alusista) yang canggih dari AS, Taiwan 

berhasil mencatatkan diri menjadi negara dengan kekuatan militer terbesar ke-11 di 

kawasan Asia dengan power indexs sebesar 0,3765.10 

Pada tahun 2008 di bawah pemerintahan George W. Bush, kongres Amerika 

Serikat menyetujui transaksi penjualan senjata ke Taiwan senilai 3,1 miliar USD, 

dimana paket tersebut terdiri atas 330 jenis rudal Patriot Advance Capability (PAC-

3).11 Meskipun hal ini dipandang Cina sebagai pelanggaran atas Joint Communique 

tahun 1979 yang telah diperbarui ditahun 1982, belakangan justru ditahun 2010 di 

bawah pemerintahan Barack Obama, kongres Amerika Serikat kembali menyetujui 

penjualan paket senjata senilai 6,4 miliar USD yang terdiri atas 2 fregat, rudal anti 

                                                           
9 Taiwan Relations Act Public Law 96-8 96th Congress, American Institute in Taiwan (AIT), diakses 

dalam https://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html (27/3/2017, 00:33 WIB).   
10 Global Fire Power, diakses dalam https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia.asp 

(01/3/2018, 21:01 WIB). 
11 Denny Armandhanu, AS Resmi Jual Senjata ke Taiwan, China Berang, CNN Indonesia, diakses 

dalam http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151217125152-134-98834/as-resmi-jual-

senjata-ke-taiwan-china-berang/ (27/3/2017, 19.26 WIB) 

https://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html
https://www.globalfirepower.com/countries-listing-asia.asp
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151217125152-134-98834/as-resmi-jual-senjata-ke-taiwan-china-berang/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151217125152-134-98834/as-resmi-jual-senjata-ke-taiwan-china-berang/
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tank, kendaraan amfibi dan sejumlah alusista lain. Selanjutnya pada bulan 

September tahun 2010, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyatakan 

bahwa perusahaan Lockhead Martin Corp dan Raytheon telah memenangkan 

kontrak untuk menyediakan sistem pertahanan rudal patriot ke Taiwan, dimana 

penjualan tersebut merupakan bagian dari transaksi yang disetujui oleh kongres 

Amerika Serikat di tahun 2008 lalu.12  

Penjualan senjata Amerika Serikat ke Taiwan dalam perkembangannya 

semakin memperkuat kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin meningkatnya anggaran militer dari Taiwan yang terus 

mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.13 Selain itu 

Taiwan juga terus mengembangkan persenjataannya, salah satunya yakni 

pengembangan rudal Wan Chien yang telah diajukan produksinya dari semula 

direncanakan di tahun 2018 dipercepat menjadi tahun 2014. Dimana dengan 

diproduksinya rudal dengan sebutan lain Puluhan Ribu Pedang tersebut, 

diharapkan mampu untuk menghentikan invasi Cina sebagai bagian dari upaya 

reunifikasinya.14 

Semakin menguatnya kapabilitas dan kekuatan militer yang dimiliki oleh 

Taiwan, juga semakin mendorong rasa kepercayaan diri dari Taiwan untuk semakin 

berdaulat, hal ini terbukti dari beberapa pernyataan para pemimpin negara tersebut. 

                                                           
12 AS Umumkan Rencana Penjualam Senjata ke Taiwan Sebesar 1,83 Miliar Dolar, VOA Indonesia, 

diakses dalam http://www.voaindonesia.com/a/as-umumkan-rencana-penjualan-senjata-ke-taiwan-

sebesar-183-miliar-dolar/3106796.html (7/3/2017, 19.04 WIB) 
13 Stockholm International Peace Research Institute diakses dalam http://visuals.sipri.org/ 

(01/3/2018. 21:07 WIB). 
14 Hadapi China, Taiwan Buat Rudal Baru, Kompas.com, diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2011/09/06/17594293/Hadapi.China.Taiwan.Buat.Rudal.Bar

u (9/2/2018, 3:37 WIB) 

http://www.voaindonesia.com/a/as-umumkan-rencana-penjualan-senjata-ke-taiwan-sebesar-183-miliar-dolar/3106796.html
http://www.voaindonesia.com/a/as-umumkan-rencana-penjualan-senjata-ke-taiwan-sebesar-183-miliar-dolar/3106796.html
http://visuals.sipri.org/
http://internasional.kompas.com/read/2011/09/06/17594293/Hadapi.China.Taiwan.Buat.Rudal.Baru
http://internasional.kompas.com/read/2011/09/06/17594293/Hadapi.China.Taiwan.Buat.Rudal.Baru
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Sebagaimana pernyataan Presiden Taiwan (2008-2014), Ma Ying-Jeou yang 

menyatakan bahwa selama Ma menjabat maka reunifikasi dengan Tiongkok tidak 

akan pernah dibahas. Ma juga menegaskan bahwa Taiwan tidak akan memilih nasib 

yang sama dengan Hong Kong yang menjalankan kepemimpinan di bawah 

bayangan Tiongkok dengan aturan One Country Two System.15  

Sebagai sebuah entitas politik, sesungguhnya dalam konteks kapasitas 

kekuatan militer, kapabilitas militer yang dimiliki Taiwan masih relatif terhitung 

kecil jika dibandingkan dengan Cina. Disisi lain dengan melihat Cina sebagai 

sebuah super power baru lebih khusus di kawasan Asia Timur nyatanya masih 

senantiasa gagal membujuk Taiwan untuk kembali ke pelukan daratan besar Cina. 

Alasan tersebut menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mengkaji konflik yang 

melibatkan keduanya.  

Selanjutnya dalam perkembangannya keberanian Taiwan tersebut berkaitan 

dengan penjualan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Taiwan dalam 

jumlah sangat besar yang mampu meningkatkan kapabilitas militer yang dimiliki, 

sehingga Taiwan merasa percaya diri untuk bertahan dengan kedaulatannya sendiri 

dan melawan tekanan dari Cina. Selain itu keterlibatan Amerika Serikat yang seolah 

senantiasa siap memberikan perlindungan terhadap Taiwan juga menjadi alasan 

bagi Taiwan untuk berani dan percaya diri dalam melawan ancaman dari Cina.  

 

 

                                                           
15 Taiwan Tolak Reunifikasi dengan Tiongkok, CNN Indonesia, diakses dalam 

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

dengan-tiongkok (9/2/2018, 3:45 WIB) 

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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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Mengapa Peningkatan Kapabilitas Militer Taiwan Berpengaruh Terhadap Taiwan 

State’s Confindence dalam Merespon Ancaman dari Cina?”. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian berikut ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui alasan mengapa peningkatan kapabilitas militer Taiwan 

pasca pembelian senjata dari Amerika Serikat berpengaruh terhadap sikap 

kepercayaan diri Taiwan dalam merespon ancaman yang dilakukan oleh 

Cina. 

2.  Memahami lebih jauh hubungan yang terjadi antara Amerika Serikat, 

Taiwan dan Cina. 

3. Untuk memahami keterlibatan Amerika Serikat dalam politik dan keamanan 

di Asia Timur, lebih khusus atas konflik yang terjadi antara Taiwan dan 

Cina. Serta Taiwan Relations Act (TRA) yang menjadi dasar masuknya AS 

ke dalam lingkaran konflik di antara kedua negara. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat secara akademis dan praktis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Manfaat akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman 

yang lebih terhadap pembaca mengenai pengaruh peningkatan kapabilitas militer 

Taiwan terhadap sikap kepercayaan diri Taiwan dalam melawan ancaman yang 

dilakukan oleh Cina. Serta mampu menjadi referensi kajian pustaka bagi peneliti 

serta akademisi yang hendak melakukan penelitian terkait dengan politik 

internasional lebih khusus di Asia Timur. 

b. Manfaat praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat 

terhadap sumbangan ilmu dan pemikiran dalam studi ilmu Hubungan Internasional 

tentang dinamika hubungan di Asia Timur lebih khusus mengenai pengaruh 

peningkatan kapabilitas militer Taiwan terhadap sikap kepercayaandiri Taiwan 

dalam merespon serangan dan ancaman yang dilakukan oleh Cina, serta dapat 

menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Setiap kajian penelitian tidak dapat dilepaskan dari adanya penelitian 

terdahulu. Hal ini mengingat bahwa penelitian terdahulu merupakan pembanding 

bagi kajian-kajian berikutnya. Namun, penelitian pembanding tersebut tentu harus 

memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak diteliti selanjutnya. Sejalan 

dengan pernyataan tersebut, penelitian terkait dengan pola interaksi yang terjalin 

antara Cina, Taiwan dan Amerika Serikat merupakan salah satu permasalahan yang 
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banyak menarik minat para akademisi hubungan internasional lebih khusus yang 

berfokus terhadap permasalahan politik internasional di kawasan Asia Timur. 

Sehingga dalam penelitian dengan judul Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer 

Taiwan Terhadap Taiwan State’s Confindence dalam Merespon Ancaman dari 

Cina, peneliti lebih berfokus untuk melihat pengaruh dari peningkatan kapabilitas 

militer Taiwan pasca pembelian senjata dari AS dan kecenderungannya yang 

menjadikan Taiwan untuk memilih sikap menolak adanya upaya penyatuan wilayah 

yang dilakukan oleh Cina. Selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai pola 

interaksi di antara Taiwan dan AS dibawah Taiwan Relations Act (TRA) yang 

menjadi dasar kerjasama peningkatan kapabilitas dan pertahanan keamanan 

Taiwan.  

Selanjutnya ntuk dapat memberikan gambaran terkait konflik yang terjadi 

antara Cina dan Taiwan terlebih setelah melibatkan Amerika Serikat di dalamnya, 

peneliti telah mencantumkan beberapa penelitian yang sekiranya memiliki korelasi 

dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh A. Safril Mubah (2014) dalam 

jurnalnya yang berjudul Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam 

Hubungan Cina dan Amerika Serikat.16 Dalam penelitian tersebut digambarkan 

bahwasanya sejarah persentuhan AS dengan Cina dalam konteks Taiwan yakni 

berawal dari diberikannya dukungan oleh AS kepada pemerintahan nasionalis 

dalam menghadapi agresi Jepang di Cina diawal tahun 1940. Dimana saat itu di 

                                                           
16 Ahmad Safril Mubah, 2014, Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan 

China dan Amerika Serikat, Jurnal Global dan Strategis, Vol. 8, No. 2, Surabaya: Universitas 

Airlangga, diakses dalam http://journal.unair.ac.id/kajian-historis-atas-kompleksitas-isu-taiwan-

article-10016-media-23-category-8.html (18/4/2017, 22:17 WIB) 

http://journal.unair.ac.id/kajian-historis-atas-kompleksitas-isu-taiwan-article-10016-media-23-category-8.html
http://journal.unair.ac.id/kajian-historis-atas-kompleksitas-isu-taiwan-article-10016-media-23-category-8.html
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dalam negeri Cina terjadi perang saudara antara kubu sosialis-komunis dan kubu 

nasionalis. Lebih lanjut tahun 1950 melalui pecahnya Perang Korea menjadi sebuah 

momentum keterlibatan langsung AS dalam mengamankan Taiwan dari segala 

bentuk penyerangan yang akan terjadi dikemudian hari terhadap Taiwan.17 

Melalui penelitian dengan metode analisa deskriptif ini, A. Safril Mubah 

menarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitiannya. Pertama, dengan tetap 

mempertahankan Taiwan dalam status quo, baik AS maupun Cina akan 

memperoleh keuntungan. Dimana dari sisi Cina, melalui kebijakan one country two 

system Cina akan banyak diuntungkan dalam hal kerjasama ekonomi non-

diplomatik terlebih setelah adanya kesepakatan Cross-Strait Service Trade 

Agreement (CSSTA). Sedangakan dari sisi AS kondisi tersebut menguntungkan AS 

untuk tetap mengontrol bantuan ekonomi dan militer ke Taiwan. Kedua, dengan 

tetap menggantungkan status Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat hal ini 

dilakukan untuk menghindari adanya konflik terbuka yang dapat mengancam 

kepentingan strategis baik Cina maupun AS di kawasan Asia Timur. Dan Ketiga, 

meskipun saling menahan diri untuk tidak berkonflik secara terbuka, baik Cina 

maupun AS masih tetap tidak menghentikan upayanya untuk memberikan pengaruh 

baik secara ideologis, politik, ekonomi dan sosial terhadap Taiwan.18  

Selanjutnya, penulis juga menambahkan sebuah penelitian skripsi dengan 

judul Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika Serikat atas 

                                                           
17 Ibid., hal. 239 
18 Ibid., hal. 335 
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Taiwan19 yang dilakukan oleh Dion Maulana Prasetya (2012), beliau 

menggambarkan fenomena hubungan fruktuatif yang terjadi antara Amerika 

Serikat dengan Cina ternyata masih dipengaruhi oleh mindset perang dingin. 

Meningkatnya kekuatan Cina dan rasa nasionalis yang semakin tinggi dinilai 

menjadi dua faktor yang berpengaruh besar atas hubungan kedua negara tersebut.20 

Lebih lanjut upaya reunifikasi Cina atas salah satu wilayahnya yang terpisah yakni 

Taiwan menjadi sebuah pemantik meningkatnya intensitas ketegangan antara Cina 

dengan Amerika Serikat.   

Penelitian yang dilakukan oleh Dion Maulana Prasetya (2012) tersebut 

menggunakan metode ekplanatif dengan menempatkan konsep Deterens dan 

Offence-Defence-Balance (ODB) sebagai alat analisisnya. Dalam penelitian 

tersebut menarik hasil yakni strategi defensive cenderung diterapkan oleh Cina 

dalam merespon kebijakan Amerika Serikat atas Taiwan karena mengingat 

kekuatan militer Amerika Serikat yang jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan 

Cina.21 Dalam konteks ini berhubungan dengan variable defence has advantage 

berdasarkan offense-defence balance dimana Cina lebih cenderung memilih untuk 

mempertahankan status quo atas Taiwan dibandingkan melakukan reunifikasi 

secara paksa karena pertimbangan kapabilitas militer yang dimiliki lebih rendah 

                                                           
19 Dion Maulana Prasetya, 2012, Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika 

Serikat atas Taiwan, Jurnal Jurusan Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 1, Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang, diakses dalam 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1147/1237 (18/04/2017, 19:27 WIB). 
20 Ibid., hal. 52 
21 Ibid., hal. 62 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1147/1237
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dari Amerika Serikat yang menjadi sekutu Taiwan serta rasionalisasi lain bahwa 

pilihan bertahan cenderung lebih murah daripada menyerang.  

Selanjutnya, penelitian pembanding yang penulis gunakan adalah jurnal 

ilmiah dengan judul Kepentingan AS Bekerjasama dengan Taiwan dalam Bidang 

Perdagangan Persenjataan di Era George Walker Bush (2001-2009) oleh Reizha 

Andika S.22 Keterlibatan Amerika Serikat dalam pusaran konflik Cina-Taiwan yang 

diawali dengan adanya sebuah kesepakatan bernama TRA (Taiwan Relations Act) 

tahun 1951 yang mendasari tindakan Amerika Serikat untuk menyuplai senjata ke 

Taiwan. Penjualan senjata terbesar ini dilakukan pada pemerintahan George W 

Bush dengan nilai 15 miliar dolar merupakan tindak lanjut dari penjualan senjata di 

era pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Jimmy Carter. Penjualan senjata 

tersebut dinilai sebagai bentuk rasa tanggung jawab Amerika Serikat dalam 

melindungi Taiwan atas segala bentuk serangan dari Cina.23 

Penelitian dengan metode deskriptif ini menarik hasil: Pertama, yakni 

terkait dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat 

mengambil peran sebagai negara penyuplai utama persenjataan Taiwan dan 

menempatkan Taiwan sebagai mitra dagang terbesar ke-9. Selain itu rasionalisasi 

bahwa Bush sendiri merupakan mantan pilot United State Navy tahun 1942-1945 

yang secara tidak langsung berfokus dalam upaya meningkatkan Industrial Military 

                                                           
22  Reizha Andhika S, 2015, Kepentingan AS Bekerjasama dengan Taiwan dalam Bidang 

Perdagangan Persenjataan di Era George Walker Bush (2001-2009), JOM FISIP, Vol. 2, No.1, 

Riau: Universitas Riau, hal 10-12 diakses dalam 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5135/5015 (18/4.2017, 20:43 WIB). 
23 Ibid., hal 10-12 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5135/5015
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Complex. Selanjutnya hal lain adalah terkait dengan upaya Amerika Serikat dalam 

mengimbangi defisit akibat dari perdagangannya dengan Taiwan.24 

Kepentingan kedua, adalah kepentingan politik dimana Amerika Serikat 

berupaya untuk tetap menancapkan pengaruhnya untuk senantiasa melindungi 

kepentingan lain di bidang ekonomi, keamanan, sosial serta untuk tetap 

menyebarkan nilai-nilai demokrasi di negara-negara yang merupakan sekutunya.25 

Dalam konteks ini, konflik yang terjadi antara Taiwan dengan Cina dinilai perlu 

untuk melibatkan AS sebagai upaya untuk tetap mempertahankan Taiwan sebagai 

sebuah negara yang demokratis. Terakhir adalah kepentingan keamanan dimana hal 

ini didasari atas kekhawatiran dari mulai lunturnya pengaruh Amerika Serikat 

dalam menancapkan taring hegemonnya.26 Kebangkitan Cina di kawasan Asia 

menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat, untuk itu dengan menggunakan 

isu Taiwan, Amerika Serikat mampu untuk menekan kebangkitan Cina.   

Terakhir penulis juga memasukkan skripsi dengan judul Pengaruh 

Peningkatan Kapabilitas Militer China Terhadap Modernisasi Pertahanan Militer 

Taiwan (2009-2013) yang dilakukan oleh Ika Nur Anisah (2014) sebagai salah satu 

acuan dalam penelitian ini.27 Dalam penelitiannya, Ika menggambarkan  adanya 

kebijakan Open Door Policy yang digagas oleh Deng Xiaoping berdampak 

terhadap adanya modernisasi yang kuat terhadap Cina dalam 5 sektor yakni 

                                                           
24 Ibid., hal. 6 
25 Ibid., hal. 7 
26 Ibid., hal. 8 
27 Ika Nur Anisah, 2014, Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer China Terhadap Modernisasi 

Pertahanan Militer Taiwan (2009-2013), Skripsi, Malang: Ilmu Hubungan Internasional, 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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pertanian, teknologi, industri, pendidikan dan pertahanan. Dalam sektor pertahanan 

khususnya Cina mengalami kenaikan anggaran belanja militer dari tahun 2000 

sampai dengan 2013 sebesar 115,7 miliar.28 Kemajuan dan modernisasi yang kuat 

tersebut pada akhirnya mengundang reaksi bagi negara-negara di sekitar Cina tidak 

terkecuali Taiwan. Dalam penelitiannya, Ika memposisikan Taiwan sebagai sebuah 

negara berdasarkan fakta bahwa Taiwan telah memenuhi beberapa syarat berdirinya 

negara seperti adanya wilayah yang ditempati, adanya pemerintahan yang diakui, 

adanya penduduk tetap dan adanya kedaulatan. Selain itu dalam pergaulan 

internasional Taiwan telah banyak tergabung dan berperan aktif dalam beberapa 

kerjasama dan organisasi internasional.29 

Taiwan mengalami kemajuan pesat di bidang ekonomi dan telah banyak 

terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Tahun 1990an Taiwan telah 

terdaftar sebagai New Industrial Country (NICs). Bahkan tahun 1991 besar GNP 

Taiwan mencapai 9.000 USD dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia.30 

Dalam penelitian ini Ika Nur Anisah menggunakan teori Security Dilemma yang 

digunakan untuk menggambarkan rasa insecure yang dirasakan Taiwan yang 

ditimbulkan oleh modernisasi militer Cina. Selanjutnya untuk mengatasi rasa 

insecure tersebut Taiwan melakukan Balance of Power dalam bentuk defence 

dengan melakukan modernisasi pertahanan militer. 

Adapun di sini dapat ditarik benang merah bahwa dari ke-enam penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, penulis menggunakan penelitian pertama yang 

                                                           
28 Ibid., hal. 5 
29 Ibid., 
30 Ibid., 
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dilakukan oleh J. Bruce Jacobs yang berfokus dalam melihat status Taiwan sebagai 

negara melalui pendekatan sejarah dan penelitian Hwang-Chih Chiang dan Jau-

Yuan Hwang yang kembali menegaskan status Taiwan sebagai negara namun 

dengan menggunakan pendekatan hukum internasional, sebagai dasar dalam 

memposisikan Taiwan sebagai negara. Sedangkan untuk memahami pola hubungan 

kerjasama dan konflik di antara Cina, Taiwan dan AS, penulis menggunakan 

penelitian yang dilakukan oleh A Sarif Mubah. Dimana penelitian tersebut 

memusatkan penelitian pada kompleksitas isu Taiwan yang oleh Amerika Serikat 

dan Cina digantungkan dalam status quo. Selanjutnya penulis juga menambahkan 

penelitian yang dilakukan oleh Dion Maulana Prasetya yang berfokus dalam 

melihat strategi defensif yang dilakukan Cina dalam merespon tindakan Amerika 

Serikat atas Taiwan serta rasionalisasi yang digunakan Cina untuk mengambil 

keputusan tersebut.  

Sedangkan dalam melihat posisi Amerika Serikat dan memahami pola 

interaksinya dengan Taiwan, penulis mencantumkan jurnal penelitian Reiza 

Andhika S yang mengarah pada kepentingan Amerika Serikat bekerjasama dengan 

Taiwan pada masa kepemimpinan George W. Bush di bidang persenjataan. Dimana 

hal tersebut didasari antara lain karena adanya kepentingan ekonomi, politik dan 

keamanan. Terakhir, penulis menyatakan sepakat dengan pernyataan dalam 

penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ika Nur Anisah yang menyatakan bahwa 

sikap defensive yang dipilih Taiwan dengan cara memodernisasi pertahanan 

militernya adalah akibat dari peningkatan kekuatan militer Cina. 
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Untuk lebih memudahkan dalam memahami perbedaan dan persamaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, maka 

dapat dicermati melalui tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Tabel Porsi Penelitian 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Bentuk Penelitian,  

Jenis Penelitian  

dan Alat Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Taiwan’s Colonial 

History and 

PostColonial 

Nationalism 

 

Oleh: J. Bruce 

Jacobs 

a. Bentuk Penelitian: 

Buku 

 

b. Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

 

- Berdasarkan sejarahnya wilayah 

Taiwan has never belonged to 

China. 

- Suku asli yang mendiami wilayah 

Taiwan pada masa pra kolonial 

bukan merupakan etnis asli Cina 

melainkan etnis Austronesia yang 

merupakan leluhur dari suku 

Aborigin. 

2

2. 

On the Statehood of 

Taiwan: a Legal 

Reappraisal. 

 

Oleh: Huang-Chih 

Chiang dan Jua-

Yuan Hwang. 

a. Bentuk Penelitian: 

Buku 

 

b. Jenis Penelitian: 

Eksplanatif 

 

c. Pendekatan: 

1. International Law 

- Berdasarkan Declaratory Theory 

of Recognition dalam hukum 

internasional Taiwan telah dapat 

dikatakan sebagai negara. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat bahwa Taiwan telah 

memenuhi syarat berdirinya negara 

berdasarkan prinsip hukum 

internasional, sehingga kurangnya 

pengakuan dari beberapa negara 

saja tidak dapat menegasikan status 

Taiwan sebagai negara.  

3. Kajian Historis atas 

Kompleksitas Isu 

Taiwan dalam 

Hubungan China 

dan Amerika 

Serikat 

 

Oleh: A. Safril 

Mubah 

a. Bentuk Penelitian: 

Jurnal Ilmiah 

 

b. Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

 

 Keputusan Cina dan AS 

dalam mempertahankan status quo 

Taiwan dilakukan agar Cina tetap 

memiliki pengaruh kuat di Taiwan, 

terlebih setelah kesepakatan 

CSSTA. Disisi lain bagi Amerika 

Serikat situasi ini menguntungkan 

karena masih tetap dapat 

mengontrol Taiwan dengan bantuan 

ekonomi dan militer.  

- Status quo Taiwan digunakan 

untuk menghindari konflik terbuka 

karena bagi keduanya stabilitas 

regional sangat penting untuk 
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mengamankan kepentingan-

kepentingan strategis negara. 

- Meskipun menahan diri, namun ini 

tidak menjadikan Cina berhenti 

mengupayakan reunifikasi dengan 

Taiwan. Disisi lain AS juga tetap 

memberikan pengaruh besar karena 

letak strategis Taiwan yang berada 

di antara Asia Timur dan Asia 

Tenggara dapat dimanfaatkan 

sebagai benteng pertahanan 

sekaligus basis ekonomi di Asia 

baik oleh Cina maupun AS. 

1

4. 

Strategi Defensif 

China dalam 

Merespon 

Kebijakan Amerika 

Serikat atas 

Taiwan. 

 

Oleh: Dion 

Maulana Prasetya 

a. Bentuk Penelitian: 

Skripsi 

 

b. Jenis Penelitian: 

Eksplanatif 

 

c. Pendekatan: 

1.Konsep Deterrence 

2. Konsep Offence-  

Defence Balance 

(ODB). 

- Kapabilitas militer AS yang tinggi 

menyebabkan Cina memilih sikap 

defensive. 

- Berdasarkan offense-defence 

balance dalam variable defence has 

advantage dengan mempertahankan 

status quo hal ini cenderung 

menghemat biaya. 

3

5. 

Kepentingan 

Amerika Serikat 

Bekerjasama 

dengan Taiwan 

dalam Bidang 

Perdagangan 

Persenjataan di Era 

George Walker 

Bush (2001-2009) 

 

Oleh : Reiza 

Andhika S 

a. Bentuk Penelitian: 

Jurnal Ilmiah 

 

b. Jenis Penelitian: 

Deskriptif 

- Kepentingan Ekonomi: 

Sebagai mitra dagang terbesar ke-9 

AS, maka penting bagi AS untuk 

menjaga hubungan baik dengan 

Taiwan.Selain itu juga karena 

dengan melakukan penjualan 

senjata tersebut AS dapat 

mengimbangi defisit 

perdagangannya dengan Taiwan. 

- Kepentingan Politis: 

Konflik yang terjadi antara Taiwan 

– Cina digunakan oleh AS untuk 

tetap menancapkan pengaruh 

internasionalnya dalam 

mempromosikan nilai-nilai 

demokrasi dan perdagangan bebas. 

 Kepentingan Keamanan: 

 Kebangkitan Cina menjadi satu 

ancaman besar bagi AS yang 

berusaha untuk tetap 

melanggengkan pengaruhnya di 

dunia internasional lebih khusus di 
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Asia Timur sehingga isu Taiwan 

digunakan untuk mengacaukan 

keamanan Cina. 

6. Pengaruh 

Peningkatan 

Kapabilitas Militer 

China Terhadap 

Modernisasi 

Pertahanan Militer 

Taiwan. 

 

Oleh: Ika Nur 

Anisah 

a. Bentuk Penelitian: 

Skripsi 

 

b. Jenis Penelitian: 

Eksplanatif 

 

c. Pendekatan:  

1. Security Dilemma 

(Defense) 

2. Balance of Power 

3.Kapabilitas Militer 

- Perkembangan dari segi ekonomi 

dan militer Cina pasca adanya 

kebijakan Open Door Policy yang 

digagas oleh Deng Xioping 

menimbulkan Security Dilemma di 

kawasan termasuk bagi Taiwan.  

- Dalam Menanggapi modernisasi 

militer Cina tersebut, Taiwan 

memilih bersikap defense dengan 

cara melakukan modernisasi 

pertahanan militer. 

4

7.  

 

Pengaruh 

Peningkatan 

Kapabilitas Militer 

Taiwan Terhadap 

Taiwan State’s 

Confindence dalam 

Merespon 

Ancaman dari Cina 

 

Oleh: Julia 

Christiara 

Anggraini 

a. Jenis Penelitian: 

Eksplanatif. 

 

b. Alat Analisa: 

1. Konsep Power: 

Military Capability 

2. Balance of Power 

Sikap menolak Taiwan atas 

Reunifikasi Cina terjadi karena 

terjadinya peningkatan rasa 

kepercayaan diri Taiwan seiring 

dengan meningkatnya kapabilitas 

power yang dimiliki. Hal ini terlihat 

dari: 

- Adanya support AS melalui 

kerjasama militer dan 

pembelian alusista. Dimana 

hal ini menjadikan Taiwan 

merasa percaya diri karena 

merasa dilindungi oleh 

negara super power yang 

menjadi rival dari Cina 
- Terjadinya peningkatan 

postur militer yang dimiliki 

oleh Taiwan yang terlihat 

dari semakin meningkatnya  

military budget dan military 

expenditures Taiwan. 
 

1.5 Teori dan Kerangka Konseptual 

1.5.1 Balance of Power 

 Pertahanan dan keamanan nasional merupakan salah satu hal yang menjadi 

fokus negara dalam beraktivitas dengan negara lain. Sebagaimana pandangan realis 

bahwa dalam sistem internasional yang anarki menuntut negara untuk 
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meningkatkan keamanan guna mencegah adanya konflik akibat dari 

ketidakmerataan kekuasaan di dunia. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 

negara untuk meningkatkan keamanannya adalah dengan melakukan perimbangan 

kekuatan.31 

 Menurut Rihard W. Mansbach dan Kristen L. Rafferty, Balance of power 

dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk 

mencegah adanya dominasi dari aktor lain dalam sistem yang anarki.32 Terdapat 

sebuah kecenderungan bahwa negara akan mengamati kekuatan yang dimiliki oleh 

aktor lain dan membentuk aliansi untuk mengimbangi kekuatan aktor lain tersebut. 

Tindakan ini dengan kata lain dapat disebut sebagai upaya negara dalam 

menciptakan kekuatan defensif dari negara yang dianggap sebagai agresor.33  

 Selanjutnya Kenneth N. Waltz dalam bukunhya yang berjudul Power in 

International Politic menambahkan bahwa setidaknya terdapat dua cara untuk 

menciptakan balance of power yang dapat dilakukan oleh negara. Pertama, yakni 

dengan menciptakan keseimbangan internal melalui peningkatan kekuatan sendiri 

dengan cara menambah anggaran militer atau mengembangkan persenjataan yang 

baru. Selanjutnya strategi kesimbangan kedua yakni keseimbangan eksternal 

dimana negara membangun balance of power dengan cara beraliansi untuk 

melawan musuh yang agresif.34 

                                                           
31 Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty, 2012, Pengantar Politik Global, terj. Amat 

Asnawi, Bandung: Penerbit Nusa Media, hal. 337 
32 Ibid., 
33 Ibid., 
34 Kenneth N. Waltz, 1979, Theory of International Politics, London: Addison-Wesley Publishing 
Company, hal. 119 
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Dalam terminologi balance of power dikatakan bahwa semua negara great 

power akan mendukung kebebasan dan berkoalisi untuk menentang atas adanya 

penolakan kebebasan. Sehingga seringkali peningkatan kekuatan digunakan untuk 

merespon potensi hegemoni dari satu negara.35  

Selanjutnya, Kenneth N. Waltz juga menambahkan bahwa hubungan yang 

dibangun antar negara seringkali dilakukan di bawah bayang-bayang adanya 

kekerasan. Hal ini karena seringkali negara-negara memilih untuk menggunakan 

cara-cara yang cenderung memaksa, sehingga negara harus mempersiapkan 

kekuatannya atau hidup dibawah tekanan militer dari negara lain. Waltz juga 

percaya bahwa state of nature is state of war.36 Namun pandangan ini tidak berhenti 

pada pandangan bahwa perang akan terjadi secara terus-menerus, melainkan 

meskipun negara memutuskan apakah menggunakan kekuatannya atau tidak, 

perang dapat pecah kapan saja. Maka, negara akan cenderung melakukan power 

seeking untuk mempertahankan dirinya. 

 Jika dilihat dalam konteks Taiwan, upaya reunifikasi yang dilakukan oleh 

Cina dianggap sebagai sebuah penghalang atas kebebasan Taiwan sebagai negara 

berdaulat serta menjadi ancaman bagi Taiwan. Maka, menyikapi hal tersebut 

seiring dengan semakin menguatnya kapabilitas militer yang dimiliki Taiwan saat 

ini dan ditambah dengan back up keamanan dari Amerika Serikat, membuat Taiwan 

merasa layak untuk diperlakukan sebagaimana negara berdaulat dalam pergaulan 

                                                           
35 William C. Wohlforth, Stuart J. Kaufman and Richard Little, 2007, Introduction: Balance and 

Hierarchy in International Systems, New York: Palgrave Macmillan, Hal. 9 
36 Waltz, Loc. Cit. 
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internasional. Sehingga pada akhirnya Taiwan merasa percaya diri untuk memilih 

sikap menolak atas reunifikasi yang diajukan oleh Taiwan.  

1.5.2 Power: Military Capability 

Konsep power dalam kajian hubungan internasional sering dipengaruhi oleh 

paradigma realist. Kedekatan hubungan antara pestudi realis dengan konsep power 

bermula dari asumsi bahwa konflik dan persaingan merupakan hal yang intrinsik 

dalam praktik politik internasional, dimana perolehan kekuasaan merupakan ciri 

utama politik di antara negara.37 Realist dalam pandangannya mengatakan bahwa 

power merupakan variable yang menentukan hubungan perang dan damai di antara 

komunitas politik.38 Lebih lanjut para penganut realist juga beranggapan 

bahwasanya power merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik. 

Selanjutnya dalam pandangan realis struktural beranggapan bahwa kondisi 

sistem internasional yang anarki serta distribusi kekuasaan yang tidak merata 

menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh power. Lebih lanjut, realis 

strukturalis juga menegaskan bahwa kondisi anarki tersebut banyak dipengaruhi 

oleh variable-variable intervensi yang berada di tingkat individu maupun negara. 

Lebih lanjut, Stephen M. Waltz menyimpulkan bahwa konsep power merupakan 

pusat teori dari realis, meskipun dengan keterbatasan dalam hal memahami dan 

mengukur power itu sendiri.39 Namun, sebagian besar penganut realis mendukung 

adanya pendekatan nasional power yang menggambarkan power melalui elemen 

kekuatan nasional yang diukur dari adanya sumber daya material. 

                                                           
37 Brian C. Schmidt, 2007, Realism and Facets of Power in International Relations  dalam Felix 

Berenskoetter dan M. J. Williams, Power in World Politics, New York: Routledge, hal. 42  
38 Ibid., hal. 43 
39 Ibid., 
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Selanjutnya yang dimaksudkan sebagai sumber daya material dalam 

pemahamannya, para penganut realis memiliki kecenderungan untuk 

menghubungkan power dengan military capability. Dimana military capability 

seringkali dianggap sebagai inti dari power yang dimiliki suatu negara. Hal ini 

karena mereka percaya bahwa power merupakan kekuatan paling akhir yang 

terukur (rasio ultima) dari politik internasional.40 Melalui pernyataannya Waltz 

juga menyatakan bahwa setiap negara siap menggunakan kekuatannya setiap saat, 

karena negara hanya memiliki pilihan melawan ancaman melalui kekuatan militer 

atau membayar kekalahan karena kelemahan yang dimilikinya. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu bagian yang paling krusial dalam 

sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian dapat mempermudah 

peneliti dalam mencari solusi dari permasalahan yang dimunculkan dalam 

penelitiannya. Sehingga luaran yang dihasilkan dalam sebuah penelitian memiliki 

kecenderungan benar dan akurat serta tidak diragukan dalam hal penarikan 

kesimpulan. Lebih lanjut dengan adanya metode penelitian hal ini dapat menjadikan 

sebuah penelitian menjadi lebih tersusun secara sistematis dan teliti. 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Adapun penelitian dengan judul Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer 

Taiwan Terhadap Taiwan State’s Confindence dalam Merespon Ancaman dari Cina 

ini merupakan jenis penelitian eksplanatif. Dimana penelitian ini berupaya untuk 

menjawab pertanyaan ”mengapa” dengan mencoba menjelaskan mengenai alasan 

                                                           
40 Ibid., 
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mengapa suatu permasalahan dapat terjadi. Selain itu, metode eksplanatif juga 

berupaya menggali kebenaran secara rinci, detail, empiris dari situasi dan keadaan 

yang belum diketahui. 

1.6.2 Metode Analisa 

Adapun dalam penelitian ini, metode analisa yang digunakan adalah metode 

deduktif.  Dimana dalam metode deduktif dilakukan dengan menarik prinsip-prinsip 

umum suatu peristiwa sehingga menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih tunggal 

dan rendah. Sehingga melalui metode ini dapat dilakukan pengujian apakah kasus-

kasus tunggal tersebut dapat dijelaskan serta diramalkan oleh teori yang telah kita 

tentukan.  

1.6.3 Tingkat Analisa 

Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan judul Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer Taiwan Terhadap Taiwan 

State’s Confindence dalam Merespon Ancaman dari Cina, maka penulis 

menggunakan jenis penelitian Reduksionis karena unit analisa adalah negara-

bangsa sedangkan unit eksplanasi dalam penelitian ini yakni sistem regional dan 

global. Penentuan unit analisa negara-bangsa tersebut berdasar pada sikap berani 

Taiwan dalam merespon ancaman yang dilakukan oleh Cina. Maka, konflik antar 

keduanya mendasari penentuan unit analisa dalam penelitian ini. Selanjutnya, 

dalam penelitian ini telah ditentukan unit eksplanasinya yakni sistem 

regional/internasional, hal ini mendasar bahwa proses pembelian senjata dari 

Amerika yang dilakukan oleh Taiwan sehingga menghasilkan peningkatan 

kapabilitas militer merupakan sebuah sistem yang telah diatur sedemikian hingga 
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oleh Amerika Serikat dan Taiwan dalam kerangka kerjasama perdagangan 

persenjataan. Selanjutnya unit analisa dalam penelitian ini akan berdiri sebagai 

variable dependen. Sedangkan unit eksplanasinya merupakan variable independen 

yang akan memberikan pengaruh terhadap variable dependen. 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan lebih fokus, maka 

penulis memusatkan pembahasan penelitian ini pada peningkatan kapabilitas 

militer Taiwan pasca pembelian senjata dari Amerika Serikat sehingga berdampak 

pada sikap Taiwan dalam merespon serangan yang dilakukan oleh Cina.  

b. Batasan Waktu 

Di dalam penelitian ini, penulis telah menentukan batasan waktu dan 

memfokuskan pembahasan pada pengaruh penikatan kapabilitas militer Taiwan 

pasca pembelian senjata dari AS oleh Taiwan terhadap upaya reunifikasi Cina dari 

tahun 2010 hingga tahun 2016. Adapun dasar dari ditentukannya batasan waktu 

tersebut adalah karena tahun 2010 merupakan awal penjualan senjata Amerika 

Serikat di bawah kepemimpinan George W. Bush ke Taiwan dalam jumlah yang 

besar setelah adanya kesepakatan Joint Communique tahun 1982. Sedangkan tahun 

2016 merupakan tahun akhir pemerintahan Barack Obama yang juga melakukan 

penjualan senjata yang memperkuat kapabilitas militer Taiwan. Dimana penjualan 

senjata tersebut berimbas pada peningkatan kapabilitas militer yang dimiliki 

Taiwan. 
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1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui 

studi dokumentasi dimana data yang diperoleh peneliti berasal dari beberapa 

referensi seperti catatan, buku, skripsi, artikel, jurnal, berbagai situs internet dan 

lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dalam penelitian ini 

bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data-data untuk 

menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan. 

1.7 Hipotesa 

Pembelian senjata yang dilakukan oleh Taiwan dari Amerika Serikat 

berdampak terhadap peningkatan kekuatan militer yang dimiliki Taiwan. 

Peningkatan kekuatan militer tersebut pada akhirnya menjadikan Taiwan semakin 

siap untuk melakukan perlawanan secara defense. Semakin menguatnya kapasitas 

dan kapabilitas militer menjadikan Taiwan merasa semakin percaya diri untuk 

merdeka diatas kedaulatannya. Sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa 

pembelian senjata yang dilakukan oleh Taiwan dari Amerika Serikat merupakan 

bentuk perimbangan kekuatan, dimana hal ini berakibat pada meningkatnya 

kekuatan dan kapabilitas militer Taiwan dan menjadikan negara ini menjadi 

percaya diri untuk merespon ancaman dari Cina.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
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