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ABSTRAK 

Penelitian ini menelaah upaya Cina dalam mempengaruhi Taiwan terkait 

penerimaan prinsip satu Cina yang dilakukan oleh Taiwan pada tahun 2008. Latar 

belakang pada penelitian ini didasarkan pada kesediaan pemerintah Taiwan untuk 

menerima prinsip satu Cina tahun 2008. Pemerintah Cina menggunakan prinsip satu 

Cina untuk mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian dari kedaulatannya. 

Pemerintah Taiwan yang sebelumnya menolak untuk menerima prinsip satu Cina, 

akhirnya bersedia menerima prinsip satu Cina pada tahun 2008. Berpijak dari fakta 

tersebut, maka permasalahan dalam penelitian deskriptif ini adalah bagaimana upaya 

Cina dalam mempengaruhi Taiwan hingga Taiwan bersedia menerima prinsip satu 

Cina pada tahun 2008. Dengan menggunakan dua konsep yaitu compellence dan 

insentif ekonomi, dapat ditarik jawaban sementara bahwa dalam hal compellence, 

Cina menggunakan ancaman militer agar Taiwan bersedia menerima prinsip satu 

Cina. Sedangkan dalam hal pemberian insentif ekonomi, Cina menjalin hubungan 

ekonomi yang erat dengan Taiwan. Instrumen compellence yang dijalankan oleh Cina 

terhadap Taiwan dapat disimak dari kapabilitas dan kredibilitas Cina dalam 

menjalankan instrumen compellence tersebut. Melalui studi kepustakaaan, ancaman 

Cina kepada Taiwan dapat ditemukan dalam buku putih yang diterbitkan tahun 2000 

dan pengesahan Undang-Undang Anti-Pemisahan (Anti-Secession Law) oleh 

parlemen Cina pada tahun 2005. Cina juga memperkuat untuk kapabilitas militernya 

untuk mendukung instrumen compellence yang dijalankannya. Cina memberikan 

insentif ekonomi kepada Taiwan seperti pemberian jaminan keamanan dan 

perlindungan penuh terhadap modal asing yang ditanam oleh investor asal Taiwan di 

Cina, pemberian fasilitas preferential treatment, penyediaan dana talangan, dan 

berbagai fasilitas kemudahan dalam berinvestasi di Cina yang bertujuan untuk 

menarik simpati dan dukungan dari kalangan industri dan pengusaha Taiwan. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian, diperoleh bukti bahwa insentif ekonomi yang 

diberikan oleh Cina berhasil menarik minat kalangan industri dan pengusaha Taiwan. 
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