
ABSTRAKSI 
 

Paska perang sipil 1949 ketegangan yang terjadi antara dua kelompok 
ternyata meninggalkan banyak permasalahan hingga sekarang, banyak sekali 
elemen-elemen yang terlibat didalamnya yang menjadikan ketegangan tersebut 
seakan tidak terbatas. Hingga saat ini perseteruan antara China dengan Taiwan 
tersebut tetap terjadi bahkan hingga menyeret negara-negara lainnya didunia. Hal 
tersebut dikarenakan kedua negara membutuhkan hubungan diplomatik dengan 
negara lain untuk membangun perekonomian masing-masing. 

Sentimen antara China dan Taiwan tersebut membuat negara lainnya 
menjadi bingung untuk bersikap karena kebijakan dari China yang menganggap 
Taiwan tersebut merupakan daerah kekuasaanya sehingga saat terdapat ketakutan 
bagi negara-negara lainnya untuk membuka hubungan dengan Taiwan. 
Perseteruan tersebut terus berlangsung bukannya tidak ada niat dari kedua belah 
pihak untuk mengakhirinya. Namun karena keduanya merasa memiliki 
kepentingan yang tidak bisa ditawar sehingga sangat sulit untuk melakukan 
negosiasi. China sendiri telah berusaha sekuat tenaga untuk menarik kembali 
Taiwan baik melalui cara persuasif samapai ancaman kekuatan militer namun 
semua cara tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. 

Melihat hal yang demikian maka China menggunakan kembali salah satu 
senjata ampuhnya yang selama ini telah lama ditinggalkan, yaitu dengan 
mengirimkan binatang panda kepada negara tersebut atau yang selama ini lebih 
dikenal sebagai Diplomasi Panda. Diplomasi panda telah lama menjadi tradisi 
bagi China saat mereka ingin menjalin sebuah hubungan yang baik dengan negara 
lain. Telah banyak negara yang menjadi resipien binatang tersebut, dengan 
mengirimkan kedua ekor binatang panda tersebut selama ini hubungan antara 
kedua negara menjadi sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa diplomasi panda 
China tersebut sangatlah efektif untuk menaklukkan musuh. 

Namun pada kasus ini negara yang akan menjadi resipien (Taiwan) 
menganggap China sebagai sebuah ancaman bagi keamanan negara mereka. Hal 
tersebut menjadikan pengiriman kedua panda tersebut menjadi berbeda dengan 
pengiriman panda kenegara-negara lainnya dimasa lampau. Kemudian 
bagaimanakah masa depan dari hubunan kedua negara tersebut apakah kedua 
panda tersebut akan mampu untuk memberikan pengaruhnya?, seandainya saja 
bisa maka bagaimana dua ekor binatang tersebut akan mampu untuk memberikan 
pengaruh terhadap hubungan kedua negara tersebut?. 
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