
ABSTRAK 

Penelitian ini menelaah penyebab pemerintah China menggunakan strategi represif 

dalam menangani merebaknya tuntutan isu demokratisasi politik di China akibat adanya 

gaung revolusi yang dibawa oleh gelombang Arab Spring di negara-negara Timur Tengah 

semenjak tahun 2011. Arab Spring dalam posisi ini merupakan interpretasi dari bentuk situasi 

yang dapat mengancam keamanan nasional di China. Latar belakang penelitian ini dimulai 

dengan keberadaan fakta yang menjelaskan perkembangan situasi yang terdapat di China 

terkait dengan dinamika perjalanan China dalam hal stabilitas politik dan ekonomi yang 

ditandai dengan gambaran suksesi kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi negara China 

kemudian bagaimana China yang didera isu disintegrasi nasional dalam beberapa 

wilayahnya, hingga akan kemapanan kekuasaan pemerintahan komunis. Disinyalir bahwa 

kemajuan teknologi dan informasi masa kini turut membawa ide-ide kebebasan sehingga 

gaung Arab Spring pun mulai terasa di negara China. Sehingga ide-ide tersebut mulai terkuak 

yang berakhir pada satu kata revolusi. Pemerintah China dalam hal ini meskipun telah 

terbuka secara ekonomi, namun masalah politiknya ditanggapi dengan output berupa respon 

represif. Inti dari permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pemerintah China 

menggunakan strategi represif dalam menghadapi pengaruh gelombang Arab Spring terhadap 

perkembangan isu demokratisasi di China. 

Peneliti menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi, integrasi nasional, dan 

status quo dalam meneliti penelian ini. Dengan difokuskan antara akhir tahun 2010 hingga 

sepanjang tahun 2011, dimulai dengan adanya kasus pergolakan yang berawal di Tunisia 

hingga merebak membentuk gelombang Arab Spring. Kemudian menyorot pada munculnya 

isu-isu demokratisasi di negara China paska Arab Spring, hingga memunculkan strategi 

represif yang dilakukan China dan alasan penggunaannya sebagai respon untuk menghadapi 

pengaruh dari gelombang Arab Spring tersebut. 
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Melalui analisis mendalam tersimpulkan alasan utama yang digunakan oleh 

pemerintah China menggunakan strategi represif dalam menangani permasalahan 

demokratisasi politik yang terkena pengaruh dari Arab Spring. Pertama, China ingin 

mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi negara dan bertahan di tengah arus 

demokratisasi yang melanda dunia internasional. Kedua, demi mempertahankan kondisi 

kemapanan kekuasaan pemerintahan mereka yang komunis seperti sedia kala. Dan yang 

terakhir, China ingin mencegah terjadinya disintegrasi di sebagian wilayah China yang juga 

ikut menuntut terbukanya demokrasi semenjak Arab Spring. 
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