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BAB II 

PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER TAIWAN MELALUI 

PEMBELIAN SENJATA DARI AMERIKA SERIKAT 

 

Pada bab ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan terkait dengan 

peningkatan kapabilitas militer Taiwan yang diperoleh melalui kerjasama yang 

dibangun dengan Amerika Serikat. Kerjasama tersebut dinilai sebagai sebuah upaya 

defensive Taiwan dari Cina. Adapun upaya peningkatan kapabilitas militer tersebut 

dilakukan melalui pembelian senjata dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. 

Sehingga dalam perkembangannya kerjasama perdagangan alat utama sistem 

senjata (Alusista) dari Amerika Serikat berhasil meningkatkan kekuatan dan 

kapabilitas militer yang dimiliki oleh Taiwan.  

Selanjutnya dalam peneliti ini terlebih dahulu akan dijelaskan terkait dengan 

kerjasama pembelian senjata antara Amerika Serikat dan Taiwan. Selain itu, dalam 

bab ini juga akan digambarkan bagaimana pembelian senjata tersebut berpengaruh 

pada peningkatan kapabilitas pertahanan militer Taiwan. Sedangkan bagian akhir 

dalam bab ini akan dijelaskan penolakan upaya reunifikasi Cina yang 

dilatarbelakangi oleh peningkatan rasa percaya diri Taiwan akibat semakin 

menguatnya kapabilitas pertahanan negara tersebut. 
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2.1 Kerjasama Pembelian Senjata dari Amerika Oleh Taiwan. 

2.1.1 Mutual Defense Treaty 

Sebelum menjelaskan terkait dengan pembelian senjata yang dilakukan oleh 

Taiwan pada Amerika Serikat, peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan terkait 

dengan perjanjian Mutual Defense Treaty1 sebagai kerangka kerjasama yang 

mengawali hubungan yang terbangun diantara kedua negara dalam bidang 

pertahanan dan keamanan.  

Sejak ditandatanganinya Mutual Defense Treaty di Washington pada 

tanggal 2 Desember tahun 1954, Amerika Serikat berupaya untuk memberikan 

jaminan keamanan terhadap pemerintah Taiwan serta memperkuat aliansi militer 

diantara keduanya.2 Melalui Mutual Defense Treaty kedua negara bertekad untuk 

membangun kerjasama defensif untuk menahan segala bentuk serangan potensial 

di wilayah Pasifik Barat lebih khususnya dari Cina. Selain itu kedua negara tersebut 

juga berkeinginan untuk memperkuat upaya pertahanan kolektif demi terwujudnya 

perdamaian dan keamanan regional yang lebih komperhensif di kawasan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Setidaknya terdapat 10 pasal yang termuat dalam perjanjian Mutual Defense 

Treaty tersebut. Dimana setiap pasalnya telah mengatur terkait dengan kerjasama 

yang dijalankan oleh Amerika Serikat terhadap Taiwan. Selain itu perjanjian ini 

                                                           
1 Mutual Defense Treaty merupakan sebuah kesepakatan kerjasama keamanan yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat dengan Taiwan pada saat pecahnya perang Korea. Perjanjian yang dilakukan di 

Washington pada 2 Desember 1954-1980 tersebut dimaksudkan Amerika untuk membendung 

pengaruh Komunis. Dimana saat itu Cina memiliki kedekatan dengan Rusia, sehingga Amerika 

berusaha membendung pengaruh Komunis dengan cara memihak Taiwan. Baca Mutual Defense 

Treaty Between the United States of America and Republic of China diakses dalam 

http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm (26/3/2017, 18:28 WIB) 
2 Ibid., 

http://www.taiwandocuments.org/mutual01.htm
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juga telah diratifikasi oleh Republic of China atau dalam hal ini berarti Taiwan dan 

Amerika Serikat serta dibuat rangkap dua dalam bahasa Cina dan Inggris.  

Adapun beberapa pasal yang berkenaan dengan kerjasama pertahanan 

antara Taiwan dan Amerika Serikat dalam Mutual Defense Treaty adalah sebagai 

berikut: 

Article 2 

“In order more effectively to achieve the objective of this Treaty, 

the Parties separately and joinly by self-help and mutual aid will 

maintain and develop their individual and collective capacity to 

resist armed attack and communist subversive activities directed 

from without against their territorial integrity and political 

stability”.3 

Sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Mutual Defense Treaty tersebut, 

adapun tujuan dari dilakukannya traktat ini adalah untuk saling berkomitmen dalam 

upaya membantu mempertahankan dan mengembangkan kapasitas individu dan 

kolektif oleh kedua negara (Taiwan dan Amerika Serikat). Pertahanan dan 

pengembangan keamanan kolektif tersebut dimaksudkan pada segala bentuk 

tindakan subversif dari negara komunis (Republic People of Tiongkok) yang dirasa 

menggangu stablitas serta integritas dalam territorial Taiwan.  

Selanjutnya komitmen tersebut kembali dipertegas dalam pasal ke 5 dalam 

Mutual Defense Treaty, sebagai berikut: 

 

                                                           
3 Ibid., 
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Article 5 

“Each Party recognizes that an armed attack in the West Pacific 

Area directed against the territories of either of the Parties would 

be dangerous to its own peace and safety and declares that it would 

act to meet the common danger in accordance with its 

constitutional prosses.  

Any such armed attack and all measures taken as a result thereof 

shall be immediately reported to the Security Council of the United 

Nations.Such measures shall be ter when the Security Council has 

taken the measures necessary to restore and maintain international 

peace and security”.4 

Melalui Mutual Defense Treaty dalam pasal 5 tersebut, kedua negara 

menyepakati bahwa segala macam bentuk serangan yang terjadi di wilayah Pasifik 

Barat yang ditujukan terhadap wilayah Taiwan sehingga mengakibatkatkan 

terganggunya stabilitas keamanan dan perdamaian akan disikapi secara kolektif. 

Artinya jika terjadi serangan dari pihak lain atau dalam konteks ini lebih mengarah 

pada Cina, maka Amerika Serikat akan bertindak dan merespon serangan tersebut 

sesuai dengan proses dalam konstitusi. Selain itu disebutkan pula bahwa setiap 

serangan bersenjata atau tindakan lain yang mengancam keamanan dan stabilitas 

Taiwan akan tetap dilaporkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memulihkan serta memelihara perdamaian dan kemananan.  

                                                           
4 Ibid., 
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Lebih lanjut dalam pasal 6 kembali dipertegas terkait dengan wilayah yang 

dimaksudkan dalam traktat perjanjian ini. Adapun bunyi pasal 6 traktat perjanjian 

Mutual Defense Treaty adalah sebagai berikut: 

Article 6 

“For the purposes of Articles 2 and 5, the terms “territorial” and 

“territories” shall mean in respect of the Republic of China, 

Taiwan and the Pescadores; and in respect of the United States of 

America, the island territories in the West Pacific under its 

jurisdiction. The provious of Articles 2 nd 5 will be applicable to 

such other territories as may be determined by mutual 

agreement”.5 

Kerjasama keamanan dan militer yang dilakukan oleh keduanya mendorong 

semakin eratnya hubungan diantara kedua negara tersebut. Amerika Serikat dalam 

konteks ini memberikan bantuan militer dalam bentuk fisik dengan memasok 

sistem senjata baru yang lebih canggih serta memberikan dukungan lain dalam 

bentuk softpower, dengan memberikan doktrin pelatihan perang. Selain itu Amerika 

Serikat juga menyatakan kesediannya untuk memberikan perlindungan dari 

serangan militer maupun serangan nuklir dari Cina.6 

Melalui adanya Mutual Defense Treaty yang diberlakukan hingga tanggal 2 

januari 1980 tersebut menjadi penguat hubungan atas kedua negara yakni Amerika 

Serikat dan Taiwan. Hal ini terbukti, meski telah menyatakan mandiri secara 

                                                           
5 Ibid., 
6 Ika Nur Anisa, 2014, Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer China Terhadap Modernisasi 

Pertahanan Taiwan, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal. 53 
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ekonomi di tahun 1955 bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat ke 

Taiwan tidak juga dihentikan.7 

2.1.2 Joint Communique sebagai respon kerjasama Taiwan dan Amerika 

Serikat. 

  Bantuan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam rangka 

pembangunan keamanan kolektif bersama Taiwan, hal ini mengundang kemarahan 

bagi Cina. Keikutsertaan Amerika Serikat dalam dinamika konflik antara Cina dan 

Taiwan membuat geram Cina. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat dianggap tidak 

menghormati adanya One China Policy sebagai kebijakan luar negeri yang selama 

ini disuarakan oleh Cina.  

Selanjutnya, protes keras yang dilakukan oleh Cina ini membawa Amerika 

Serikat dan Cina terlibat ke dalam kesepakatan Joint Communique yang sekaligus 

menjadi tanda normalisasi hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat. 

Setidaknya telah dilakukan 3 kali Joint Communique antara Cina dengan Amerika 

Serikat yang didalamnya juga turut membahas permasalahan Taiwan.8  

Joint Communique pertama dilakukan pada tanggal 28 Februari 1972, 

dimana melalui kunjungan Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon terjadi 

pertukaran pandangan yang srius terkait dengan hubungan antara Cina dengan 

                                                           
7 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). hal. 4 
8 Dion Maulana Prasetya, 2010, Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika 

Serikat atas Taiwan, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah 

Malang, hal. 19 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5135/5015
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Amerika Serikat.9 Selanjutnya, terkait dengan permasalahan Taiwan pihak Cina 

menegaskan kembali posisinya bahwa Republic People of China adalah satu-

satunya otoritas pemerintahan yang sah secara hukum, serta menegaskan bahwa 

Taiwan merupakan provinsi yang menjadi bagian dari pemerintahan Cina.10 

Selain itu dengan tegas Cina juga menyatakan bahwa segala bentuk dari 

pembebasan Taiwan adalah urusan internal Cina dimana tidak ada negara lain yang 

boleh terlibat dan memiliki hak dalam permasalahan tersebut. Sehingga Cina 

meminta pasukan dan instalasi militer Amerika Serikat untuk ditarik mundur dari 

wilayah Taiwan. Lebih lanjut, Cina juga menentang setiap kegiatan yang ditujukan 

untuk menciptakan “one China, one Taiwan”, “one China, two governments”, 

“two China”, “independent Taiwan” atau “the status of Taiwan remains to be 

determined”.11  

Pihak Amerika sendiri menyatakan kesepakatannya terhadap keputusan 

Cina tersebut dan tidak menentang posisi Cina atas Taiwan. Selain itu Amerika 

Serikat juga menyepakati penarikan pasukan dan instalasi militernya dari Taiwan. 

Secara progresif Amerika Serikat menjanjikan untuk mengurangi pasukan dan 

instalasi militernya dari wilayah Taiwan.12 Pasca normalisasi hubungan antara Cina 

dan Amerika tersebut, kedua negara sepakat untuk membuka hubungan diplomatik 

                                                           
9US-PRC Joint Communique (1972) diakses dalam https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-

history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-

1972/?_ga=2.106335360.2028330058.1527877994-145872705.1527877994 (26/3/2017, 19:49 

WIB) 
10 Ibid., 
11 Ibid., 
12 Ibid., 

https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-1972/?_ga=2.106335360.2028330058.1527877994-145872705.1527877994
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-1972/?_ga=2.106335360.2028330058.1527877994-145872705.1527877994
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-1972/?_ga=2.106335360.2028330058.1527877994-145872705.1527877994
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dan melakukan Joint Communique kembali untuk mempertegas hubungan diantara 

keduanya. 

Melalui Joint Communique kedua yang dilakukan pada 1 januari tahun 1979 

Amerika Serikat mengakui adanya One China Policy yang artinya hanya ada satu 

pemerintahan sah di Cina yakni Republic People of China.13 Selain itu 

diterbitkannya Joint Communique tersebut juga menjadi sebuah penegas bahwa 

Taiwan merupakan bagian dari wilayah Cina. Selain itu dalam kesepakatan ini juga 

mengatur terkait pelarangan dijalinnya hubungan diplomatik antara Amerika 

Serikat dengan Taiwan yang secara implisit juga berarti pelarangan atas kerjasama 

militer atau penjualan senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada 

Taiwan.14 

Namun, meski telah melakukan kesepakatan yang diatur dalam Joint 

Communique tahun 1979, ditahun yang sama Amerika Serikat juga mengeluarkan 

sebuah kebijakan lain yang dikenal sebagai Taiwan Relations Act (TRA) sebagai 

kerangka kerjasama Taiwan dan Amerika.15 Sehingga sikap dualisme yang 

ditunjukkan oleh Amerika Serikat tersebut menyebabkan dilakukannya Joint 

Communique ketiga pada 7 agustus 1982.16 Penjualan senjata yang dilakukan oleh 

                                                           
13 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). 
14 Ibid., 
15 Dion Maulanan Prasetya, 2012, Strategi Defensif China dalam Merespon Kebijakan Amerika 

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

Muhammadiyah Malang, hal. 54-55 diakses dalam 

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1147/1237 (18/04/2017, 19:27 WIB). 
16 US-PRC Joint Communique (1982), American Institute in Taiwan (AIT) diakses dalam 

https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-

s-prc-joint-communique-1982/ (26/3/2017, 22:55 WIB) 

https://www.ait.org.tw/en/us-joint-communique-1979.html
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jshi/article/view/1147/1237
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-1982/
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/u-s-prc-joint-communique-1982/
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Amerika Serikat menjadi permasalahan yang dianggap mengganggu normalisasi 

hubungan yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut.  

Pemerintah Amerika Serikat dalam Joint Communique ketiga ini 

menyatakan bahwa mereka tidak berusaha untuk melaksanakan penjualan senjata 

dalam jangka panjang ke Taiwan. Amerika Serikat menyakinkan bahwa penjualan 

senjata ke Taiwan tersebut tidak akan melebihi baik dari segi jumlah maupun 

kualitatif. Selain itu Amerika Serikat juga berniat untuk mengurangi penjualan 

senjata tersebut secara bertahap.17 

Meskipun telah menyepakati Joint Communique tahun 1982, disisi lain 

Amerika Serikat melalui Duta Besarnya, John Holdrige menyampaikan point-poin 

persetujuan yang ditawarkan kepada Taiwan.18 Poin persetujuan tersebut dikenal 

sebagai Six Assurances yang mana berisi tentang pedoman Amerika Serikat dalam 

menjalin hubungan kerjasama dengan Taiwan yang lebih khusus membahas terkait 

dengan penjualan senjata pasca Joint Communique tahun 1982.  

Adapun isi dari Six Assurances yang diberikan Amerika Serikat kepada 

Taiwan adalah sebagai berikut: 

1. The United States would not set a date for termination of arms 

sales to Taiwan. 

2. The United States would not alter the terms of the Taiwan 

Relations Act. 

                                                           
17 Ibid., 
18 The “Six Assurances” to Taiwan diakses dalam http://www.taiwandocuments.org/assurances.htm 

(28/3/2017, 18:28 WIB) 

http://www.taiwandocuments.org/assurances.htm
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3. The United States would not consult with China in advance 

before making decisions about U.S arms sales to Taiwan. 

4. The United Stated would not mediate between Taiwan and 

China. 

5. The United States would not alter its position about the 

sovereignty of Taiwan which was, that the question was one to 

be decided peacefully by the Chienese themselves, and would 

not pressure Taiwan to enter into negotiations with China. 

6. The United Stated would not formally recognize Chinese 

sovereignty over Taiwan.19 

2.1.3 Taiwan Relations Act (TRA) 

Taiwan Relations Act merupakan sebuah kesepakatan yang mengatur 

hubungan kerjasama tidak resmi atau non diplomatik yang terjalin antara Amerika 

Serikat dengan Taiwan pasca dilakukannya Joint Communique ditahun 1979 oleh 

Amerika Serikat dengan Cina. Selain itu Taiwan Relations Act juga dimaksudkan 

sebagai upaya dalam membantu menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di 

wilayah Pasifik Barat, lebih khususnya di wilayah Taiwan. Undang-undang yang 

telah disahkan oleh Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 

tanggal 10 April 1979 tersebut memuat setidaknya 18 pasal yang mengkerangkai 

kerjasama yang dibangun oleh Amerika Serikat dan Taiwan secara non diplomatik 

                                                           
19 Ibid., 
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seperti hubungan kerjasama perdagangan, kebudayaan serta hubungan non formal 

lainnya.20  

Sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Taiwan Relations Act, adapun 

kebijakan Amerika Serikat atas permasalahan Taiwan adalah sebagai berikut: 

1. To preserve and promote extensive, close, friendly commercial, 

cultural, and other relations between the people of the United 

States and the people on Taiwan, as well as the people on the 

China mainland and all other peoples of the Western Pacific 

area; 

2. To declare that peace and stability in the area are in the 

political, security, and economic interests of the United States, 

and are matters of international concern; 

3. To make clear that the United States decision to establish 

diplomatic relations with the People’s Republic of China rests 

upon the expectation that the future of Taiwan will determined 

by peaceful means; 

4. To consider any effort to determine the future of Taiwan by 

other than peaceful means, including by boycotts or 

embargoes, a threat to the peace and security of the Western 

Pasific area and of grave concern to the United States; 

5. To Provide Taiwan with arms of a defensive character, and 

                                                           
20 Taiwan Relations Act (ublic Law 96-8, 22 U. S.C. 3301 et seq.), American Institute in Taiwan 

diakses dalam https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-

documents-region/taiwan-relations-act/ (26/3/2017, 16:45 WIB) 

https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/
https://www.ait.org.tw/our-relationship/policy-history/key-u-s-foreign-policy-documents-region/taiwan-relations-act/
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6. To maintain the capacity of the United States to resist any 

resort to force or other forms of coercion that would jeopardize 

the security, or the social or economic system, of the people on 

Taiwan.21 

Secara eksplisit melalui pasal 2 Taiwan Relations Act tersebut dapat dilihat 

bahwa perdamaian dan keamanan Taiwan merupakan kepentingan dari Amerika 

Serikat. Lebih lanjut dalam konteks hukum internasional disebutkan bahwa 

ketiadaan pengakuan atas hubungan non diplomatik diantara kedua negara, tidak 

dapat mempengaruhi, membatalkan, melanggar, memodifikasi dan menolak 

penerapan hukum undang-undang Amerika Serikat sehubungan dengan Taiwan. 

Artinya dengan kata lain ketiadaan pengakuan Republic People of China lebih 

khususnya, tidak dapat mempengaruhi hubungan kerjasama diantara Taiwan 

dengan Amerika Serikat. 

Selanjutnya dalam pasal 3, Amerika Serikat kembali menegaskan 

komitmennya untuk membantu upaya defensive Taiwan. Amerika Serikat melalui 

perjanjian ini menyatakan kesediaannya dalam menyediakan artikel pertahanan 

serta persenjataan militer lain dalam jumlah yang diperlukan dan yang 

memungkinkan Taiwan dalam membangun pertahanan nasionalnya. Sehingga 

dengan berlandaskan pada TRA penjualan dan suplai senjata yang dilakukan untuk 

meningkatkan kekuatan militer Taiwan pun tetap dilakukan. 

 

 

                                                           
21 Ibid., 
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2.1.4  Pembelian Senjata dari Amerika Serikat oleh Taiwan  

 Pemerintah Taiwan senantiasa berusaha meningkatkan pertahanan dan 

keamanan militer dalam negerinya dalam rangka membendung tekanan dan 

serangan dari Cina. Sehingga dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Taiwan 

melakukan pembelian persenjataan militer dari Amerika Serikat. Melalui 

pembelian persenjataan tersebut diharapkan Taiwan mampu untuk memperkuat 

pertahanan militer negaranya. 

 Transaksi persenjataan dan pertahanan militer antara Taiwan dan Amerika 

Serikat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, meskipun tidak ada 

hubungan diplomatik resmi yang terbangun diantara keduanya. Taiwan merupakan 

konsumen terbesar dari persenjataan yang dipasok oleh Amerika Serikat. Maka, 

tidak mengherankan jika Taiwan menjadi negara dengan tingkat penerimaan 

persenjataan terbesar di Asia.22  

Kerjasama transaksi persenjataan tersebut terus mengalami perkembangan, 

tercatat pada tahun 2004 hingga tahun 2007 saja, besar rata-rata pembelian 

persenjataan militer yang dilakukan oleh Taiwan yakni sebesar USD 4,3 miliar. 

Kemudian pada tahun 2008 hingga tahun 2011 tercatat rata-rata sebanyak USD 2,9 

miliar Taiwan melakukan pembelian persenjataan dari Amerika Serikat. Dimana 

tahun 2008 merupakan tahun dengan belanja militer terbesar Taiwan kepada 

Amerika Serikat yakni sebesar USD 6,463 miliar.23 

                                                           
22  Shirley A Kan, 2013,  Taiwan: Major US Arm Sales since 1990,  Congressional Research Service, 

hal. 8 diakses dalam http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf dalam Ika Nur Anisa, 2014, 

Pengaruh Peningkatan Kapabilitas Militer China Terhadap Modernisasi Pertahanan Taiwan 

(2009-2013), hal. 82 
23 Ibid., 

http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL30957.pdf
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Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2010, paket senjata senilai 6,4 miliar 

USD telah dibeli oleh Taiwan dari Amerika Serikat.24 Adapun paket persenjataan 

tersebut terdiri atas 60 helikopter Black Hawk seniliai USD 3,1 miliar, 114 rudal 

Patriot dengan nilai USD 2,81 miliar, sepasang kapal pemburu Osprey serta 

berbagai sistem komunikasi persenjataan yang canggih lainnya senilai 340 juta. 

Pembelian senjata tersebut merupakan bagian dari rencana penjualan senjata 

Amerika Serikat senilai lebih dari USD 12 miliar di bawah kesepakatan TRA.25 Hal 

tersebut sekaligus menjadi penegas bahwa transfer persenjataan ke Taiwan 

merupakan suatu bentuk komitmen Amerika Serikat di bawah pemerintahan 

Presiden Obama dalam melaksanakan perjanjian Taiwan Relations Act (TRA). 

Sebagaimana termuat dalam TRA, Amerika Serikat berkewajiban dalam membantu 

menyediakan senjata pertahanan diri yang dibutuhkan oleh Taiwan. 

Delapan bulan setelah dilakukannya pembelian persenjataan dari Amerika 

Serikat oleh Taiwan, pada bulan September ditahun yang sama kedua negara 

tersebut menyepakati modernisasi pesawat F-16 dan beberapa persenjataan militer 

lain oleh Amerika Serikat yang mana pembelian tersebut menelan dana sebesar 

USD 5,9 miliar. Melalui modernisasi persenjataan militer Taiwan tersebut, 

diharapkan mampu untuk meningkatkan survivability, reability dan combat 

capability yang dimiliki oleh tentara Taiwan.26  

                                                           
24 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) 
25 Ibid., 
26Ibid., 

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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Selain itu pada bulan September 2010, Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat juga telah menyatakan pemenangan atas kontrak pengadaan sistem 

pertahanan rudal Patriot bagi Taiwan sebagai mana telah direncanakan dalam 

kongres pada masa pemerintahan sebelumnya. Melalui pernyataannya Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat mengumukan Lockheed Martin Corp dan Raytheon 

sebagai perusahaan produksi senjata yang melayani paket penjualan 330 jenis rudal 

Patriot Advance Capability (PAC-2) kepada Taiwan.27  

Selanjutnya pada tahun 2013 menyusul dilakukannya pertemuan antara 

Amerika Serikat dan Cina di Washington, kerjasama penjualan senjata Amerika 

Serikat ke Taiwan diberitakan dihentikan.28 Namun, Taiwan melalui juru bicara 

Kementerian Luar Negerinya mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak 

membahas terkait kerjasama perdagangan senjata yang terjadi antara Taiwan dan 

Amerika.29 Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri 

Pertahanan Amerika, Chuck Hagel yang menegaskan bahwa Amerika Serikat akan 

terus menjual senjata kepada Taiwan sebagaimana kesepakatan yang telah termuat 

dalam undang-undang Taiwan Relations Act (TRA) dan Six Assurances.30 

Kementerian pertahanan Taiwan juga percaya bahwa Amerika Serikat akan 

senantiasa membantu Taiwan dalam menyediakan persenjataan guna meningkatkan 

kemampuan pertahanan negaranya. Hal ini terbukti sejak masa pemerintahan 

Presiden Ma Ying-jeou pada Mei 2008, pembelian persenjataan yang dilakukan 

                                                           
27Ibid., 
28Tony Lion etc, US-China panel will not discuss Taiwan arms sakes:Pentagon, Taiwan News, 

diakses dalam https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2284379 (04/7/2018, 23:39 WIB) 
29 Ibid., 
30 Ibid., 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2284379
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Taiwan ke Amerika telah mencapai USD 18,3 miliar.31 Fakta tersebut, menurut 

Kementerian Pertahanan Taiwan cukup berpengaruh terhadap negosiasi kedudukan 

Taiwan atas Cina serta sekaligus menunjukan kepercayaan diri yang semakin kuat 

yang dimiliki oleh Taiwan.32 

Meskipun, pada tanggal 7 April 2014 Taiwan telah melakukan pembelian 

persenjataan dari Amerika Serikat senilai USD 176 juta.33 Presiden Barack Obama 

kembali menandatangani rencana undang-undang transaksi penjualan senjata pada 

bulan Desember 2014.34 Dimana dalam transaksi pembelian persenjataan tersebut 

pihak Amerika Serikat menyetujui penjualan atas 4 kapal fregat kelas perry dan 2 

kapal perang kepada Taiwan. Sehingga ditahun 2015 Amerika Serikat secara resmi 

menjual 2 kapal fregat yang dilengkapi dengan sistem rudal kepada Taiwan. 

Penjualan tersebut merupakan penjualan pertama setelah penjualan yang dilakukan 

empat tahun yang lalu tepatnya di tahun 2010.35  

Menurut Senator Partai Demokrat Ben Cardin dan Senator Partai Republik 

John McCain, keduanya mengakui bahwa kerja sama keamanan bilateral antara 

Amerika Serikat dan Taiwan pada Pemerintahan Obama dilakukan melalui 

penjualan senjata senilai lebih dari USD 12 miliar ke Taiwan.36 Keduanya juga 

sepakat bahwa Amerika Serikat harus terus memajukan kepentingan mereka dalam 

menjaga stabilitas lintas Selat Taiwan melalui penjualan senjata ke Taiwan, sesuai 

                                                           
31 Claudia Liu dan Y.F. Low, President Ma meets U.S. environment Chief, Taiwannews, diakses 

dalam https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2459083 (4/7/2018, 12:42 WIB) 
32 Ibid., 
33 Ibid.,  
34 Ibid., 
35William Lowter, Taiwan to Receive US Arms Package, Taipe Times, diakses dalam 

http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2011/09/23/2003513960 (27/3/2017, 22:55 WIB). 
36 Ibid., 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2459083
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2011/09/23/2003513960
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dengan Taiwan Relations Act (TRA), meskipun seringkali memicu ketegangan 

jangka pendek dalam hubungan Amerika Serikat dengan Cina.37 Lebih lanjut 

sebagaimana pada November 2015 diberitakan oleh CNN yang menyebutkan 

bahwa Pemerintah Obama telah kembali bersiap untuk menjual paket senjata 

barunya ke Taiwan senilai USD 1 miliar. Adapun paket senjata tersebut terdiri atas 

dua frigat Angkatan Laut, 12 kendaraan amfibi Marine Corps, rudal anti tank, satu 

helicopter Apache, FIM-92 Stinger dan beberapa persenjataan lainnya.38 

Selanjutnya dalam sebuah laporan perencanaan tahunan 2016 lembaga think 

tank yang didanai oleh militer Amerika Serikat, menyebutkan bahwa negara 

tersebut telah menegaskan kembali kebijakannya untuk menyediakan senjata bagi 

Taiwan sebagai sebuah upaya untuk pertahanan diri. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Dave Eastbur, Wakil Kepala Angkatan Darat Amerika Serikat 

yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tetap konsisten dengan Taiwan Relations 

Act. Lebih lanjut, Dave juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan senantiasa 

menyediakan artikel serta layanan pertahanan yang diperlukan untuk 

memungkinkan Taiwan dalam mempertahankan diri. Selain itu, Amerika Serikat 

percaya bahwa kebijakannya dalam mendukung peningkatan hubungan di Selat 

Taiwan akan memberikan Taipei kepercayaan diri untuk mengejar interaksi yang 

konstruktif dengan Beijing.39 

                                                           
37 Ibid., 
38Ko Lin, U.S. to announce new Taiwan arms sales next month, Taipe Times, diakses dalam  

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2842592 (27/3/2017, 23:37 WIB). 
39 Edward Tsao dan Elizabeth Hsu, American Military Reaffirms U.S. policy on arms sales to 

Taiwan, Taiwan News diakses dalam https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2845666 

(28/3/2017, 19:24 WIB) 

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2842592
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/2845666
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Tabel 2.1 Transfers of Major Weapons United State to Taiwan: Deals 

with deliveries or orders made for 2010 to 2016.40 

Year 

of 

Order 

Year  

of 

Delivery 

Weapon 

Description 

Order Delivered 

& 

No. Comments 

2005 2014-

2017 

Diesel engine 650 For 650 CM-32 APC/IFV 

produced in Taiwan 

2005 2013 FPS-115 Pave Paws 1 Part of USD 1,4 bilion ‘SRP’ 

programme 

2007 2013-

2014 

AIM-120 C 

AMRAAMBVRAA

M 

218  

2007 2012 Osprey Minehunter 2 Secondhand but modernized 

before delivery, USD 30 

milion deal; Taiwanese 

designation Yun Jin 

2008 2012-

2015 

P-3CUP Orion ASW 

Aircraft 

12 USD 664 milion deal (offsets 

70%); secondhand P-3C rebuilt 

to P-3CUP 

2008 2013-

2016 

RGM-84L Harpoon-

2 Anti-ship MI/SSM 

32 UGM-84L version for 

Zwaardvis (Hai Lung) 

submarines, delivery 

2008 2010-

2012 

RGM-84L Harpoon-

2 Anti-ship MI/SSM 

60 USD 90 milion deal; AGM-

84L Block-2 version; for F-16 

combat aircraft  

2008 2010-

2012 

Standart Missile-2M 

SAM 

144 SM-2 Block-3A version 

2009 2011-

2012 

AGM-65 Maverick 235 AIM-65G2 version 

2009 2011 FGM-148 Jevelin 

Anti-tank missile 

182 USD 12 million deal 

2009 2012-

2014 

FIM-92 Stinger 

Portable SAM 

171 USD 45 milion deal, for AH-

64E Combat helicopters 

2009 2012 FIM-92 Stinger 

Portable SAM 

25 USD 9,9 Milion deal; Stinger 

Block-1 version 

2009 2011-

2014 

MIM-104F PAC-3 

ABM 

264 Part of USD 3,2 bilion deal 

2009 2014-

2015 

Patriot PAC-3 

SAM/ABM system 

4 USD 1,1 bilion deal (include 

USD 134 milion for spares; 

part of USD 3,2 bilion deal) 

2009 2011-

2012 

Patriot PAC-3 

SAM/ABM system 

3 USD 600 milion deal; 

Taiwanese Patriot SAM 

systems rebuilt to Patriot-3 

version 

                                                           
40 Stockholm International Peace Research Institute diakses dalam 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php (28/3/2017, 22:14 WIB) 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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2010 2012-

2014 

AGM-114K 

HELLFIRE Anti-

tank missile 

1000 Agm-114l Version for AH-64E 

combat helicopters 

2010 2012-

2014 

AH-64E Apache 

Guardian Combat 

helicopter 

30 USD 2 bilion deal 

2010 2012-

2014 

APG-78 Longhow 

Combat heli radar 

17 For AH-64E combat 

helicopters 

2010 2015 MIM-104F PAC-3 

ABM 

122  

2010 2013-

2014 

T-700 Turboshaft 9 Spares for AH-64E combat 

helicopters 

2011 2014 Mk-15 Phalanx 

CIWS 

12 1 for 12 Tuo Jiang corvettes 

produced in Taiwan 

2011 2014 S-70/UH-60L 

Helicopter 

4 UH-60M version; USD 49 

milion deal 

2012 2014-

2017 

S-70/UH-60L 

Helicopter  

32 UH-60 version; delivery 2014-

2019 

2014  APG-83 SABR 

Combat ac radar 

144 For modernization of 144 F-16 

combat aircraft; delivery 

planned 2018-2023 

2016  AAV-7AI APC 36 Probably secondhand 

2016  AIM-9X Sidewinder 140  

2016  Mk-15 Phalanx 

CIWS 

13  

 

2.2 Postur Pertahanan Taiwan Pasca Pembelian Senjata dari AS. 

2.2.1 Taiwan Budgeting’s Military Expenditure 

Sebagai upaya dalam menjaga keamanan nasional serta perdamaian dunia 

pemerintah Taiwan melalui Ministry of Defense Nations (MND) menetapkan  

pertahanan negara, strategi militer, serta kapabilitas kekuatan militer sebagai sarana 

untuk mencegah konflik.41 Melihat kompleksitas situasi internasional saat ini, arah 

kebijakan pertahanan Taiwan didasari pada tujuan untuk membela tanah air, 

mencegah perang serta melawan ancaman kejahatan transnasional lain seperti 

terorisme, gerakan radikal, pembajakan dll. Lebih dari itu, salah satu tujuan 

                                                           
41 Ministry of National Defense R.O.C diakses melalui 

https://www.mnd.gov.tw/English/Publish.aspx?p=74731&title=About%20MND (4/9/2018, 13:26 

WIB) 

https://www.mnd.gov.tw/English/Publish.aspx?p=74731&title=About%20MND
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strategis yang menjadi fokus keamanan dari MND tentu tidak dapat dipisahkan dari 

tindakan agresifitas Cina terhadap Taiwan.42  

Pengerahan jumlah rudal balistik yang ditujukan ke Taiwan serta 

dilakukannya latihan militer dalam skala besar yang dilakukan oleh Cina jelas 

dimaksudkan untuk mendestabilisasi ekonomi, politik dan keamanan Taiwan lebih 

khususnya. Melihat kondisi yang demikian pemerintah Taiwan menyerukan adanya 

pembentukan confidence-building measures (CMBs) melalui kekuatan militer 

beberapa tahun terakhir.43 Sehingga dengan mempertimbangkan situasi domestik 

dan global, MND berusaha untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dengan 

mempertimbangkan ancaman musuh, keterbatasan sumber daya serta keefektifan 

dari dilakukannya operasi gabungan dengan pihak lain. Sehingga melalui upaya 

tersebut diharapkan mampu untuk membentuk unit militer yang akuntabel, 

profesional, dan efisien dalam menyelesaikan misinya.44 

Sebagai bagian dalam upaya menjaga pertahanan nasional, pemerintah 

Taiwan telah mengalokasikan sejumlah dana guna membangun pertahanan militer 

Taiwan yang kuat. Berdasarkan data Taiwan National Defense Report tahun 2017 

menunjukkan bahwa skala anggaran pemerintah pusat Taiwan dari dekade 2008 

hingga 2017 masih memprioritaskan pertahanan militer Taiwan. Dimana angka 

tersebut mengalami kenaikan dari 16,07 % menjadi 19,51 % dari total keseluruhan 

anggaran pemerintah pusat yang diperuntukkan membangun pertahanan militer, 

meskipun keuangan nasional Taiwan sempat terkena dampak krisis keuangan 

                                                           
42 Ibid., 
43 Ibid., 
44 Ibid., 
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global.45 Selanjutnya, jumlah anggaran dana pertahanan militer Taiwan tersebut 

sentiasa mengalami peningkatan. Dimana tahun 2008 alokasi dana dari anggaran 

pemerintah pusat Taiwan yakni sebesar 17.117 miliar USD dan mengalami 

kenaikan hingga 19.740 miliar USD di tahun 2017. Berikut merupakan diagram 

alokasi anggaran pemerintah Taiwan Tahun 2008-2017: 

Diagram 2.3 Alokasi Anggaran Pertahanan Militer Taiwan dari Tahun 2008-

2017 

 

Dinamika konflik yang semakin memanas serta desakan dari berbagai 

tindakan agresif Cina mendorong Taiwan untuk terus melakukan upaya-upaya 

defensif guna mempertahankan posisinya. Peningkatan kapabilitas militer terus 

diupayakan oleh Taiwan dengan menghimpun dan membeli berbagai persenjataan 

militer yang canggih ditiap tahunnya. Fokus pemerintah Taiwan terhadap kekuatan 

pertahanan yang dimiliki oleh negaranya dapat dilihat dari besarnya jumlah belanja 

                                                           
45Taiwan National Defense Report, 2013, diakses melalui http://www.us-

taiwan.org/reports/2013_october_taiwan_national_defense_report.pdf, hal. 174 

http://www.us-taiwan.org/reports/2013_october_taiwan_national_defense_report.pdf
http://www.us-taiwan.org/reports/2013_october_taiwan_national_defense_report.pdf
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militer yang dikeluarkan oleh negara tersebut dari tahun ke tahun. Berdasarkan data 

yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada 

tahun 2018 menunjukkan terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 anggaran 

belanja militer Taiwan telah mengalami peningkatan.46 Berikut merupakan table 

yang menunjukkan besar anggaran belanja militer yang dialokasikan oleh Taiwan 

sejak tahun 2010 hingga 2016: 

Tabel 2.3 Military Expenditure Taiwan Tahun 2010-201647 

 

No. 

 

 

Tahun 

 

Besar Anggaran Militer Taiwan 

1. 2010 9.508 USD 

2. 2011 9.598 USD 

3. 2012 9.936 USD 

4. 2013 9.384 USD 

5. 2014 9.329 USD 

6. 2015 9.833 USD 

7. 2016 9.924 USD 

 

2.2.2 Spesifikasi Alusista Taiwan Pasca Pembelian Alusista dari AS. 

Adapun sebagai bagian dari rencana pembentukan pertahanan militer 

Taiwan, maka pemerintah Taiwan secara efektif berfokus melakukan pembentukan 

Joint Operation Capabilities.48 Pertahanan militer Taiwan secara efektif tersebut 

dibentuk menjadi “Hard ROC” berdasarkan konsep strategis militer resolute 

                                                           
46 Military expenditure by country, 2016, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 

diakses melalui 

https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E

2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf  
47 Ibid., 
48 US-Taiwan Bussiness Council, 2017 diakses http://www.us-

taiwan.org/reports/2017_december_taiwan_national_defense_report.pdf hal.88 

https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/1_Data%20for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932017%20in%20constant%20%282016%29%20USD.pdf
http://www.us-taiwan.org/reports/2017_december_taiwan_national_defense_report.pdf
http://www.us-taiwan.org/reports/2017_december_taiwan_national_defense_report.pdf
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defense and credible deterrence.49 Sehingga dalam melaksanakan strateginya 

tersebut MND mewujudkannya melalui tiga elemen angkatan bersenjata yang 

meliput: 

1) Army 

Angkatan darat Taiwan yang bertugas untuk melakukan pengamanan 

terhadap seluruh wilayah Taiwan. Fokus utama dari pengamanan tersebut adalah 

dengan membangun strategi dasar peperangan dan merespon serta melindungi 

infrastruktur lain di wilayah Taiwan. Adapun markas komando Angkatan Darat 

Taiwan terdiri atas berbagai departemen dan divisi, seperti komando pertahanan, 

komando penerbangan, komando pasukan khusus, komando logistik dsb.50  

Selain itu, dalam upaya menjaga keamanan wilayah Taiwan, angkatan darat 

Taiwan juga dibekali dengan sejumlah peralatan dan persenjataan militer yang 

canggih. Berdasarkan data yang termuat dalam laporan Taiwan National Defense 

Tahun 2011 menunjukkan bahwa untuk kategori pertahanan, Taiwan memiliki 

alusista kekuatan pertahanan sebesar 180.000 unit termasuk di dalamnya 

pertahanan utama, joint logistics, military police dan pertananan cadangan. 

Selanjutnya, untuk kategori Combat Equipment, Taiwan memiliki lebih dari 1.200 

unit Tanks dan kendaraan lapis baja, 200 unit Helicopters dan 1000 unit Heavy 

artillery.51 

 

                                                           
49 Ibid., 
50 Ibid., 
51 Ibid., 
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Table  2.3 Postur Persenjataan Angkatan Darat Taiwan.52 

No. Weapons Unit 

1 Combat Tanks 2.005  

2 Armored Fighting Vehicles 4.350  

3 Self-Propelled Artillery 482  

4 Towed Artillery 1.160  

5 Rocket Projectors 72  

  

2) Navy 

Sebagai salah satu lembaga militer yang memiliki peran untuk menjaga 

stabilitas dan keamanan di wilayah perairan Taiwan, angkatan laut Taiwan 

memiliki tugas pokok dan fungsi dalam membangun kekuatan, meningkatkan 

kesiapan pertahanan dan melakukan operasi laut dengan melakukan blockade 

terhadap musuh. Pasukan angkatan laut juga diharapkan mampu untuk mengambil 

tindakan ketika mendapat serangan dari musuh dan melakukan perlawanan ketika 

ada invasi dari pihak lain yang mengganggu rute pelayaran. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan memastikan keamanan nasional serta mengamankan the sea lines 

of communication (SLOC). Departemen Angkatan Laut Taiwan terdiri atas unit-

unit divisi seperti Komando Armada, Komando Korps Marinir, Komando 

Pemeliharaan dan beberapa unit bawahan lainnya.53  

Sebagaimana angkatan bersenjata lain, angkatan laut Taiwan juga 

dilengkapi dengan beberapa persenjataan militer yang canggih yang berguna 

sebagai alat pertahanan diri. Total alat pertahanan militer angkatan laut Taiwan 

sebesar 39.000 unit, dimana lebih dari 190 unit diantaranya merupakan kapal 

                                                           
52 Taiwan Military Strength, 2017, diakses dalam https://www.globalfirepower.com/country-

military-strength-detail.asp?country_id=taiwan#land (07/01/2019, 02:01 WIB) 
53 US-Taiwan Military Business Council, Loc. Cit., 

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=taiwan#land
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=taiwan#land
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perang besar. Selanjutnya, untuk kategori Principal Combatants terdiri atas 30 unit 

Large battledhips dan lebih dari 10 unit Amphibious ships. Selain itu, angkatan laut 

Taiwan juga memiliki 10.000 unit kapal Submarines.54 

Tabel 2.4 Postur  Persenjataan Angkatan Laut Taiwan.55 

No. Weapons Unit 

1 Aircraft Carriers 0 

2 Frigates 20 

3 Destroyers 4 

4 Corvettes 1 

5 Submarines 4 

6 Patrol Vessels 51 

7 Mine Warfare 10 

 Total Naval Assets 87 
 

3) Air Force 

Angkatan Udara Taiwan bertanggung jawab dalam melakukan patroli dan 

pengintaian atas wilayah udara Taiwan. Selain itu secara proaktif angkatan udara 

Taiwan juga dilibatkan dalam segala bentuk pengamanan wilayah udara serta 

disiapkan dalam menghadapi serangan yang sewaktu-waktu muncul dari berbagai 

pihak. Melalui operasi misi bersama angkatan darat dan angkatan laut, angkatan 

udara Taiwan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga stabilitas 

dan keamanan wilayah udara Taiwan. Markas Komando Angkatan Udara Taiwan 

terdiri atas berbagai departemen diantaranya Komando Operasi Udara, Air Defense 

Artillery Command, Komando Pendidikan, Pelatihan dan Doktrin, Komando 

Pemeliharaan serta sub unit bawahan lainnya.56  

                                                           
54 Ibid., hal. 82 
55 Global Fire Power Report, Loc. Cit., 
56 US-Taiwan Military Business Council, Loc. Cit., 
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Selain itu, untuk mencapai misinya Angkatan udara Taiwan dilengkapi 

dengan berbagai persenjataan yang mendukung upaya defense negara tersebut. 

Jumlah total kekuatan pertahanan angkatan laut Taiwan yakni sebanyak 37.000 

unit. Dimana untuk kategori fighters sebesar 420 unit. Selanjutnya, untuk kategori 

Principal Combatants terdiri atas Bombers Fighters sebanyak lebih dari 390 unit 

yang meliputi F-16, M-2000, IDF dan F-5E, serta Attack aircrafts, UAV, dan 30 

unit Air defense missile systems.57 

Tabel 2.5 Postur Persenjataan Angkatan Udara Taiwan.58 

No. Weapons Unit 

1 Fighters 286 

2 Attack 286 

3 Transports 196 

4 Trainers 205 

5 Total Helicopters Strength 342 

6 Attack Helicopters 91 

 Total Aircraft Strength 843 

 

Selain itu, peralatan militer yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Taiwan 

juga mengalami perkembangan yang signifikan. Dimana peralatan perang yang 

dimiliki oleh angkatan bersenjata Taiwan telah dilengkapi dengan sebuah sistem 

yang dikenal sebagai Common Operational Picture (COP). COP sendiri 

mengadopsi dari sistem operasional perang yang dimiliki oleh Amerika Serikat 

yang bernama Joint Tactical Information Distribution System (SJTIDS). Melalui 

penggunaan teknologi COP tersebut, Taiwan dapat meningkatkan pertahanan dari 

kemungkinan serangan dari musuh. Selain itu teknologi peperangan dan 

                                                           
57 Ibid., 
58 Global Fire Power Report, Loc. Cit 
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persenjataan Taiwan juga dilengkapi dengan Space Based Sensor (SAR) yang dapat 

memprediksi kapabilitas yang dimiliki oleh musuh yang akan melakukan 

penyerangan ke Taiwan.59 

 

2.3 Respon Taiwan atas Ancaman dari Cina 

2.3.1 Ancaman Cina terhadap Keamanan Taiwan 

Merujuk pada catatan sejarah yang berasal dari Cina, permasalahan Taiwan 

telah berkembang sejak abad ke-12 dimana pemerintahan dinasti Cina daratan telah 

membentuk badan-badan adminitratif untuk menguasai Taiwan secara yuridiksi.60 

Bahkan setelah 50 tahun dikuasai Jepang ditahun 1894, perkembangan sosial di 

Taiwan juga telah mengikuti budaya Cina. Selanjutnya, pasca kekalahan Jepang 

ditahun 1945 pemerintah Cina kembali mengambil alih wilayah Taiwan dan 

membangun kembali menjadi wilayah administratif provinsi Taiwan.61  

Empat tahun berselang, pada tahun 1949 pemerintah komunis Cina 

mendirikan People’s Republic of China sebagai pemerintahan sah Cina. Sehingga, 

hal tersebut menyebabkan otoritas pemerintahan partai Kuomintang mundur dari 

wilayah daratan dan pergi ke wilayah Taiwan. Pada saat pecahnya perang Korea 

ditahun 1950, Amerika Serikat mengirimkan armada ketujunya ke wilayah Taiwan 

dengan maksud untuk membendung pengaruh komunis di wilayah tersebut. 

Selanjutnya, otoritas dari Taiwan menandatangani Mutual Defense Treaty dengan 
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Amerika Serikat yang kemudian menyebabkan terpisahnya wilayah Taiwan dari 

tanah daratan.62 

Sementara itu pemerintah Tiongkok dan Communist Party of China (CPC) 

telah banyak melakukan upaya untuk memecahkan permasalahan Taiwan dan tidak 

henti-hentinya untuk mengupayakan reunifikasi antara Cina dan Taiwan. Adapun 

salah satu upaya yang ditempuh Cina yakni dengan dilakukannya Shanghai 

Communique pada kunjungan Presiden Amerika Serikat, Richard M. Nixon pada 

februari 1972.63 Dimana berkat kunjungan tersebut pada tanggal 1 januari 1979 

telah dihasilkan beberapa kesepakatan diantaranya yakni dibangunnya hubungan 

diplomatik resmi antara Cina dengan Amerika Serikat dan secara resmi Amerika 

Serikat mengakui pemerintahan People’s Republic of China (PRC) sebagai 

pemerintahan sah Cina dengan Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina. Selain 

itu, pemerintah Amerika Serikat juga mengumumkan penghentian relasi diplomatik 

dengan Taiwan dan pembatalan perjanjian Mutual Defense Treaty serta penarikan 

personil militer AS dari Taiwan.64 

Berdasarkan pertimbangan kepentingan dan masa depan seluruh bangsa, 

Communist Party of China (CPC) dan pemerintah Cina mengedepankan kebijakan 

untuk melakukan reunifikasi secara damai melalui prinsip One Country, Two 

System sesuai dengan prinsip sejarah.65 Adapun poin kebijakan tersebut yakni 

menyatakan bahwa Cina akan melakukan upaya reunifikasi terbaik dengan jalan 
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damai namun tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan persenjataan jika 

diperlukan, Cina akan mempromosikan hubungan pertukaran ekonomi dan budaya 

diantara selat Taiwan. Cina akan memulai perdagangan langsung, layanan 

pengiriman pos baik darat, laut dan udara sesegera mungkin, Cina akan mencapai 

reunifikasi melalui negosiasi damai dengan Taiwan dengan berdasar pada prinsip 

One China dengan wilayah Cina daratan dengan otoritas sistem pemerintahan 

sosialis dan Taiwan dengan sistem kapitalismenya. Pasca reunifikasi Taiwan tidak 

diperbolehkan mengirimkan pasukan militer di selat Taiwan. Resolusi masalah 

Taiwan merupakan urusan internal Cina sehingga tidak ada campur tangan dari 

negara asing. Setelah reunifikasi, sepenuhnya Cina akan menghormati keinginan 

Taiwan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. 

Pada tanggal 1 januari 1979, National People’s Congress (NPC) 

memberikan publikasi atas kebijakan dasar dari pemerintah pusat Cina tentang 

“Peaceful reunification, and one country, two system”.66 Dimana pemerintah Cina 

mengusulkan kedua belah pihak untuk melakukan the three direct links yang 

meliputi perdagangan langsung, pos dan jasa pengiriman udara untuk mendorong 

pengembangan hubungan bilateral diantara keduanya. Selain itu, secara ekonomi 

Cina juga membuka peluang bagi para pebisnis Taiwan untuk melakukan investasi 

di Cina dengan tetap melindungi hak-hak mereka. Pemerintah Cina juga melakukan 

promosi secara aktif kepada masyarakat Taiwan untuk melakukan pertukaran 

pelajar di bidang sains dan teknologi, budaya, olahraga, akademisi dan jurnalisme.  
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Pada tahun 1992, tindakan tersebut menjadi tanda akan adanya langkah 

strategis yang ditempuh Cina dalam mengembangkan hubungan di selat Taiwan. 

Namun, pada Maret 1996 bersamaan dengan dilakukannya pemilihan umum di 

Taiwan, Cina melakukan uji coba proyek nuklir di wilayah selat Taiwan dimana 

tindakan tersebut disinyalir sengaja dilakukan untuk mengganggu proses 

berjalannya pemilu.67  

Selanjutnya dalam perkembangannya pada Maret 2005 sebagai upaya 

dalam menentang pemisahan Taiwan dari Cina, mempromosikan reunifikasi secara 

damai, menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, melestarikan kedaulatan 

dan integritas teritorial Cina serta menjaga kepentingan fundamental dari Cina, 

maka diformulasikanlah undang-undang anti-secession sebagai dasar konstitusi 

atas permasalahan Taiwan.68 Melalui undang-undang tersebut, Cina berusahan 

untuk mewujudkan penyatuan secara damai dan tanpa memaksakan resolusi 

melalui jalan kekerasan. Selain itu pemerintah Cina juga mengharapkan terjaganya 

kedaulatan negara dan integritas terotorial serta mengharapkan Taiwan 

menghentikan upayanya untuk memisahkan diri dari Cina dengan cara dan atas 

nama apapun. 

Selanjutnya, komite pusat Communist Party of China dan General 

Secretary Hu Jintao mengundang ketua umum partai Kuomintang, Lian Zhang pada 

tanggal 26 April hingga 3 Mei 2005.69 Dimana pertemuan tersebut dimaksudkan 

                                                           
67 Taiwan and Theater Missile Defense diakses dalam https://www.questia.com/library/journal/1P3-
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untuk mewujudkan kesepakatan antara kedua belah pihak atas consensus 1992. 

Adapun kesepakatan tersebut yakni terkait konsistensi Cina untuk tidak pernah 

menyerah untuk menekan Taiwan, namun disisi lain Cina tetap memiliki prinsip 

dalam menempatkan orang-orang Taiwan sebagai bagian dari Cina dan tetapi 

dengan tegas menyatakan tidak pernah berkompromi dalam menentang pemisahan 

diri dan kemerdekaan Taiwan.  

Prinsip tersebutlah yang dalam perkembangannya berpengaruh terhadap 

tindakan agresif Cina di tahun 2006 sebagaimana laporan Departemen Pertahanan 

AS yang menyebutkan bahwa Cina telah menempatkan 900 misil yang diarahkan 

ke wilayah Taiwan.70 Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan 

kredibilitas ancaman Cina terhadap Taiwan. Adapun misil yang diarahkan Cina 

tersebut merupakan jenis short range ballistic missile (SRBM) jenis Dong Feng-11 

(DF-11) dan Dong Feng-15 (DF 15) yang mampu menjangkau seluruh wilayah 

Taiwan dengan akurasi dan presisi yang cukup tinggi untuk mencapai sasarannya.  

Sebagai bagian dari upaya pencapaian reunifikasi Cina terus melakukan 

perlindungan terhadap wilayah Taiwan. Artinya segala bentuk interaksi Taiwan 

dengan negara-negara di luar Cina menjadi perhatian khusus bagi Cina. 

Sebagaimana pernyataan dari seorang Diplomat Cina yang dilansir dalam CNN 

Indonesia pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa angakatan udara Cina sedang 

melaksanakan “patroli keliling pulau” di sekitar wilayah Taiwan.71 Hal ini 

                                                           
70 Department of Defense. 2006. Military Power of the People’s Republic of China 2006. Annual 

Report To Congress. Office of the Secretary of Defense. United States 
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dimaksudkan untuk mencegah adanya bantuan dariAmerika Serikat. Dimana Cina 

tidak akan segan untuk menyerang wilayah tersebut apabila ada kapal perang 

Amerika Serikat yang berlabuh di wilayah itu. 

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 2016 Abraham Denmark, Deputi 

Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat sebagai penyikapan atas upaya 

modernisasi militer yang dilakukan oleh Cina. Denmark menyatakan bahwa alasan 

utama dari Cina untuk melakukan modernisasi dalam kekuatan militernya adalah 

untuk mencapai reunifikasi.72 Berdasarkan rasionalitas tersebut, maka menurutnya 

penting bagi Taiwan untuk melakukan pembangun pertahanan nasional. Oleh 

karenanya, peningkatan kapabilitas serta pertahanan militer menjadi sesuatu yang 

sangat penting bagi Taiwan sebagai bentuk self defence dalam menghadapi Cina. 

Rasionalitas tersebutlah yang dalam perkembanganya menjadikan anggaran militer 

Taiwan terus meningkat sejalan dengan potensi ancaman yang dimiliki.73 

Lebih lanjut, pada Maret 2018 Cina kembali menisyaratkan sikap tegasnya 

untuk melakukan penyatuan atas wilayahnya yang terpisah dan melawan Taiwan.74 

Perdana Menteri Li Keqiang dalam sebuah pidato pembukaan Kongres Rakyat 

Nasional mengatakan bahwa Cina menolak adanya separatism yang dilakukan oleh 

Taiwan. Selain itu Perdana Menteri Li juga menyerukan bahwa Beijing akan terus 

menegakkan prinsip One China Policy dan mengupayakan reunifikasi bedasarkan 
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73 Ibid., 
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consensus 1992. Li juga menambahkan bahwa Cina akan mengupayakan kembali 

reunifikasi secara damai dengan Taiwan, namun tidak segan untuk menggunakan 

cara-cara koersif apabila Taiwan meneruskan aktivitas upaya kemerdekaannya.75 

2.3.2 Respon Taiwan atas Ancaman Cina 

Ancaman dan tindakan agresif Cina terhadap Taiwan masih sering 

dilakukan hingga saat ini. Pembatasan ruang gerak Taiwan dalam percaturan dunia 

serta upaya persuasif Cina melalui kebijakan One China Policy dimaksudkan untuk 

menekan dan menimbulkan rasa insecure bagi Taiwan. Namun, ternyata hal 

tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap Taiwan. 

Sebagaimana pernyataan dari Presiden Taiwan, Ma Ying-Jeou yang 

menyatakan bahwa meskipun Taiwan tetap berusaha membangun dan 

meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Tiongkok, namun Taiwan masih 

berada dalam pendirian untuk tetap menolak usaha reunifikasi yang ditawarkan 

oleh Taiwan.76 Ma menegaskan bahwa selama dirinya menjabat maka reunifikasi 

dengan Cina daratan tidak akan pernah dibahas. Presiden Taiwan tersebut juga 

menambahkan bahwa negaranya tidak akan menjadi Hong Kong kedua yang 

memilih menyerahkan kedaulatan negaranya dibawah aturan One Country Two 

System. 77 

Pada bulan September 2014, Presiden Cina Xi Jinping menyatakan bahwa 

Cina akan terus berupaya untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan dengan 
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menawarkan negara tersebut dalam aturan One Country Two System sebagaimana 

perlakuan khusus yang diberikan terhadap Hong Kong.78 Merespon pernyataan 

tersebut, Presiden Ma menolak dengan tegas upaya reunifikasi tersebut dan 

menyatakan bahwa aturan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima 

dan merupakan perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh Cina. Bahkan, Ma 

juga mendorong agar dilakukan pertukaran pelajar untuk siswa di Cina agar mereka 

memiliki pengalaman dan pemikiran yang lebih terbuka dalam konteks ini 

berkaitan dengan demokrasi yang lemah di Tiongkok.79  

Penolakan reunifikasi atas Cina tidak hanya datang dari pemerintahan resmi 

Taiwan saja. Sebuah kelompok yang terdiri atas ratusan mahasiswa yang 

mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Bunga Matahari juga ikut menyuarakan 

penolakannya atas reunifikasi dengan Cina.80 Bahkan, gerakan ini juga menolak 

adanya kerjasama dan kedekatan hubungan dengan Cina yang mulai dibangun oleh 

Presiden Ma. 

Keputusan Taiwan untuk menolak tawaran reunifikasi yang diajukan oleh 

Cina masih tetap konsisten hingga beralihnya kekuasaan Taiwan dari Presiden Ma 

Ying-Jeou ke Presiden Tsai Ing-wen. Presiden baru Taiwan tersebut juga 

menyatakan hal yang serupa dengan pemerintahan sebelumnya bahwa Taiwan tidak 

akan tunduk pada tekanan Cina dan memilih untuk berdaulat di atas pemerintahan 
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Taiwan. Meskipun, disisi lain Tsai juga menyatakan keinginannya untuk 

membangun kondisi kawasan yang stabil dalam hubungan ekonomi dengan Cina.81 

Selanjutnya pembelian senjata senilai 6,4 miliar USD dari Amerika Serikat 

telah memberikan dampak positif terhadap permasalah Cina dan Taiwan. Meskipun 

pemerintah Cina mengeluarkan protes dan mengancam akan menangguhkan 

transaksi penjualan persenjataan antara Taiwan dan Amerika. Hal ini justru 

direspon lebih tegas oleh Taiwan. Sebagaimana disebutkan dalam BBC News, 

Presiden Taiwan justru menyambut baik transaksi penjualan senjata tersebut dan 

mengatakan bahwa penjualan senjata tersebut akan membuat negaranya “more 

confident and secure”.82 Selain itu Departemen Luar Negeri AS juga menambahkan 

bahwa penjualan senjata tersebut akan mampu berkontribusi terhadap keamanan 

dan stabilitas Taiwan. 
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