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ABSTRACT

This study examines the causes of the Chinese government uses repressive
strategies in dealing with the issue of the spread of the demands of the political
democratization in China due to echo the revolution brought by the waves of
the Arab Spring in the countries of the Middle East since 2011. Researchers
used approach to economic development, national integration, and the status
quo in researching this study. Through in-depth analysis inferred that the
main reason used by the Chinese government uses repressive strategies in
dealing with issues of political democratization of the Arab Spring affected.
Firstly, China wants to maintain its political and economic stability of the
country and survive in the current democratization that swept the world.
Second, in order to maintain the condition of their establishment of the
communist government power as usual. And last, China wants to prevent the
disintegration in some parts of China who also demanded opening of
democracy since the Arab Spring revolution.
Keywords: China, political democratization, repressive strategy, economical
development, national integration, status quo, Arab Spring.

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. Peneliti
menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi, integrasi nasional, dan
status quo dalam meneliti penelian ini. 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.
Kata-Kata Kunci: China, demokratisasi politik, strategi represif,
pembangunan ekonomi, integrasi nasional, status quo, Arab Spring
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China telah menjadi salah satu negara yang terus berkembang pesat dan
selalu mendapatkan atensi dunia global. China saat ini  merupakan
kandidat global power dalam sektor ekonomi, industri dan militer  yang
mengancam posisi negara-negara adidaya Dunia Barat. Hal ini
ditunjukkan melalui kemajuan pesat perekonomian yang berdampak
pada transisi politik yang lebih stabil dibandingkan masa sebelumnya.1

China memiliki keunikan dalam proses pergantian pemimpin, hal
tersebut dapat dilihat pada pemilihan umum yang calon pemimpinnya
sudah ditetapkan melalui Kongres Nasional Partai Komunis.2 Melalui
Kongres Partai Komunis China (PKC), suksesi kepemimpinan di China
silam meloloskan Xi Jinping generasi ketiga pasca Deng Xiaoping, bapak
reformasi China.3 Pengangkatan Xi Jinping sebagai presiden tersebut
menjadi tanda tuntasnya suksesi kepemimpinan di China. Seiring
berjalannya waktu dan pergantian tampuk kepemimpinan, kubu
reformis yang mendukung pembaruan kebijakan ekonomi menjadi arus
utama China.4 Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya
standar kehidupan kelompok masyarakat yang lebih baik pun dialami
China. Pertumbuhan ekonomi China ditandai dengan peningkatan GDP
per kapita yang bergerak 2,5 kali lipat dalam dekade terakhir, demikian
pula dengan angka pengangguran yang menurun (hanya 4 persen pada
tahun 2010).5

Demi kepentingan “keamanan ekonomi”, China terus memperbarui
dukungan pemerintahnya terhadap sektor-sektor perusahaannya. Selain
menunjukkan aktivitas pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekspor
impor, China juga terus mengawasi aktivitas nilai tukar mata uangnya
renminbi yang berkaitan dengan Dolar AS sepanjang tahun.6 Di bidang
industri, China pun terkenal dengan output tekstil, pertambangan, dan
telekomunikasi. Perkembangan produksi industri China tercatat

1 Ambisi China dalam mengumpulkan status kekuatan prestis dalam hal basic power, economic
power, national defense power, dan diplomatic power. Lebih lanjut dilihat di
http://aceh.tribunnews.com/m/index.php/2011/08/24/mari-belajar-ke-cina [diakses pada 13
September 2013]

2 http://www.shnews.co/detile-10831-intrik-di-balik-suksesi-kepemimpinan-china.html [diakses
pada 13 September 2013]

3 Pemberian suara dilakukan di Renmin Dahuitang (Balai Agung Rakyat) yang terletak di ujung
barat Lapangan Tiananmen, Beijing dan diikuti oleh sekitar tiga ribu anggota parlemen. Proses
pemilihan dengan cara memasukkan kertas merah ke dalam kotak suara warna merah di depan
bendera merah berukuran raksasa. Tidak ada keraguan perihal hasil pemilihan tersebut.
Buktinya, Xi meraih 2.952 suara dukungan atau 99,86 persen. Lebih lanjut dapat dilihat di
http://batampos.co.id/2013/03/15/suksesi-mulus-xi-jinping-resmi-jadi-presiden-china/
[diakses pada 15 September 2013]

4 Ibid
5 http://business.time.com/2011/05/24/will-china-have-an-arab-spring/#ixzz2YPoVgh5m

[diakses pada 13 September 2013]
6 Pada tahun 2005 lalu, China memperkuat nilai mata uangnya 2,1 persen terhadap dolar AS dan

berpindah pada sistem pertukaran mata uang yang mereferensikan berbagai mata uang.
Semenjak pertengahan 2005 hingga 2008, apresiasi kumulatif renminbi terhadap dolar AS
menjadi lebih dari 20 persen. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ch.html [diakses pada 17 September 2013]
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meningkat 8,1 persen sejak tahun 20127 dan laju ekonomi-politik China
yang seperti ini jelas tidak dilakukan dengan strategi yang biasa.
Semenjak sejarah pergantian dinasti ke dinasti, hingga terbentuk
Republik Rakyat China tahun 1949, pemerintah China juga lebih
membuka diri kepada dunia internasional sehingga kebanjiran investasi
dari luar negeri walaupun cakupannya terbatas. Sistem politik yang
dikembangkan China sampai sekarang adalah sistem komunis yang
kemudian mengadopsi secara terbatas sistem perekonomian liberal,
ditandai dengan pembukaan operasi zona perdagangan bebas di
Shanghai dan beberapa wilayah lainnya. Hal tersebut didukung dengan
langkah liberalisasi, privatisasi, dan kompetisi pasar bebas demi
terwujudnya mimpi Hu Jintao dalam membentuk harmonious and
prosperous society.

Meskipun China semakin dikenal sebagai new global power bersamaan
dengan peningkatan kemajuan ekonomi yang menjadi ancaman negara-
negara industri maju, tantangan-tantangan politik dan keamanan
nasional tetap muncul salah satunya ancaman disintegrasi nasional.
Masih segar dalam ingatan tentang masa lalu China yang terbelit
Revolusi Xinhai tahun 1911 sebagai respon awal keinginan adanya
demokratisasi.8 Kemudian muncul konflik berkepanjangan dengan
Tibet, Taiwan, Inner Mongolia dan daerah Xinjiang sebagai institusi
berdaulat yang memiliki wilayah tersebut. Serangan penindasan dan
pembantaian sejumlah pendeta dan kepala suku yang dianggap
membangkang terhadap tentara kependudukan China yang dilancarkan
terhadap Tibet pada tahun 1950 berpuncak pada pengungsian Dalai
Lama ke-14 Tenzin Gyatso ke India pada tanggal 17 Maret 1959 dari
istananya.9

Di satu sisi, demokrasi memang menjadi satu kata yang menarik banyak
perhatian orang. Hal ini disebabkan karena sebagian orang menilai
bahwa standar hidup yang lebih baik tercapai ketika mereka
menerapkan nilai-nilai demokrasi. Terjadinya isu menarik di kawasan
Timur Tengah pada akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 saat terjadi
kasus pergolakan di Tunisia menunjukkan implikasi pada isu

7http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=e78a6f0e4139ed37334655e0ed02710
8&jenis=8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543 [diakses pada 22 September 2013]

8 Revolusi tersebut menggulingkan Dinasti Qing dan menggantinya dengan Republik China. Untuk
selengkapnya dapat diakses dalam http://mail.erabaru.net/china-news-a-culture/44-china-
update/28053-komunis-china-tulis-ulang-sejarah-revolusi-xinhai-1911 [diakses pada 22
September 2013]

9 Hal tersebut sangat menyengsarakan rakyat Tibet. Ketika Angkatan Udara China membom
kompleks biara di Chatreng dan Litang yang menewaskan ribuan pendeta dan pengungsi sipil
pada Februari 1956, antipati warga Tibet terhadap China pun memuncak. Begitu pula dengan
yang terjadi di Taiwan, Inner Mongol dan Xinjiang yang pada akhirnya mengarah pada tuntutan
separatisme atau membentuk daerah otonomi sendiri sehingga hal ini menunjukkan bibit-bibit
ancaman disintegrasi yang dapat mengganggu stabilitas politik China. Bageant, Joe. n.d. The
CIA's Secret War in Tibet.
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demokratisasi politik dan bahkan mengakibatkan runtuhnya
pemerintahan Zine Al-Abidine Ben Ali. Kasus tersebut menjadi referensi
atas pergolakan yang terjadi mulai Yordania, Yaman, Sudan, Suriah,
Aljazair, Mesir hingga Libya. Gelombang demokratisasi yang semakin
merebak dari satu negara ke negara lain inilah yang disebut sebagai
fenomena Arab Spring.10

Muncul banyak spekulasi bahwa pergerakan protes akan merebak ke
negara-negara otoriter diluar Timur Tengah, termasuk China.
Pemerintah China dalam hal ini memang ikut terkejut dan merasa
terancam karena China menghadapi “tekanan sosial-politik disebabkan
adanya ketidakadilan, korupsi, dan inequality” yang sama seperti yang
mewabah pada awal pemberontakan di dunia Timur Tengah.11 Namun di
satu sisi juga memunculkan fakta menguatnya tuntutan demokratisasi
dan liberalisasi politik dan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan
merebaknya isu demokratisasi di China yang diawali dengan
berkembangnya sistem informasi era globalisasi sehingga turut
membawa ide-ide kebebasan dan mengakumulasikan suara-suara
revolusi menjadi semakin besar di khalayak masyarakat. Merebak pula
isu demokrasi di situs internet melalui munculnya sebuah petisi yang
mengajak warga Negara China untuk melakukan aksi protes agar
revolusi yang terjadi (yang kemudian oleh media disebut pula sebagai
Jasmine Revolution) kembali diserukan.12 Saat dikaitkan dengan isu-isu
rawan seperti demokratisasi tersebut, pemerintah China menunjukkan
kegelisahan saat momentum protes di Timur Tengah. China kemudian
melakukan strategi untuk menghadapi adanya tuntutan demokratisasi
dan liberalisasi politik dan ekonomi yang muncul di masyarakat dengan
penyimpulan strategi represif. Kata represif merupakan suatu bentuk
pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti
sebelum pelanggaran itu terjadi. Penekanan yang dilakukan pemerintah
kemudian menimbulkan insiden massa sebagai suatu fenomena sosial
dan politik yang tak dapat terelakkan.

Merunut pada latar belakang permasalahan yang ada antara pemerintah
China dan fenomena tuntutan demokratisasi sebagai bentuk pengaruh
Arab Spring, memunculkan rumusan masalah untuk diajukan yakni
mengapa China menggunakan strategi represif dalam menghadapi
pengaruh gelombang Arab Spring tahun 2011 terhadap perkembangan
isu demokratisasi di China. Penelitian ini memberikan manfaat pada

10 Dalam konteksnya sesuatu yang bersemi pada nama Arab Spring tersebut adalah nilai-nilai
demokrasi yang kemudian menyebar dengan efek domino ke negara-negara sekitarnya. Lebih
lengkapnya dilihat di Rogan, Eugene. 2011. The Arab Spring: General Overview Chapter 1 [pdf]

11 http://thediplomat.com/2013/02/22/why-wasnt-there-a-chinese-spring/?all=true [diakses pada
17 September 2013]

12 http://international.okezone.com/read/2011/02/23/18/427906/revolusi-melati-kembali-
didengungkan-di-china [diakses pada 1 November 2013]
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tambahnya pengetahuan dan referensi mengenai alasan di balik
penggunaan strategi represif oleh pemerintah China dalam menghadapi
pengaruh gelombang Arab Spring terhadap perkembangan isu
demokratisasi di China. Serta bermanfaat pula dalam memberi
gambaran mengenai bagaimana sebuah negara yang beraliran komunis
merespon isu demokratisasi yang mendera negaranya sehingga
memformulasikan strategi represif sebagai langkah yang strategis.
Peneliti menggunakan peringkat analisis negara (nation-state)
berdasarkan pada relevansi penggunaannya dalam pembahasan
tindakan China sebagai sebuah negara yang memutuskan strategi yang
digunakan untuk menghadapi pengaruh gelombang Arab Spring
terhadap perkembangan isu demokratisasi di negara China. Strategi
pemerintah China terhadap isu-isu penting yang terjadi terlalu krusial
jika diserahkan ke dunia internasional sehingga perspektif negara inilah
yang lebih dilihat. Kemudian dalam penelitian ini dijabarkan mengenai
variabel pendorong (antesenden) yaitu adanya dinamika Arab Spring,
variabel pengaruh (independen) yaitu munculnya tuntutan
demokratisasi dan liberalisasi di China, serta variabel terpengaruh
(dependen) atau yang ingin dijelaskan yaitu strategi represif negara
China.

Peneliti menduga bahwa pemerintah China menggunakan langkah
represif terhadap tuntutan isu demokratisasi politik karena ingin tetap
mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi yang selama ini
terjamin. Langkah represif tersebut juga bertujuan untuk
mempertahankan kemapanan pemerintahan komunis yang selama ini
berkuasa. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya disintegrasi di
sebagian wilayah China sehingga strategi represif dalam hal ini dianggap
strategis. Untuk melihat alur sintesis peneliti terhadap keseluruhan
proses yang terjadi dalam penulisan ini dapat digambarkan dalam bagan
berikut,
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Bagan 1. Sintesis Pemikiran13

Setelah bergulirnya gelombang Arab Spring, para pengamat dunia
seakan saling meramalkan bersama mengenai apa, mengapa, dan
dimana peristiwa tersebut kemungkinan dapat terjadi kembali. Terdapat
kecenderungan dalam membicarakan Arab Spring sebagai suatu
fenomena monolitis.14 Memang benar jika suatu pemberontakan
nasional memiliki karakteristik yang sama. Demonstrasi mayoritas
digerakkan oleh para pemuda, menggunakan ponsel dan situs jejaring
sosial untuk menghindari kontrol negara. Tidak ada unsur
kepemimpinan yang terlihat dalam kebanyakan pergerakan grass roots
tersebut. Mereka menggunakan slogan dan taktik yang sama, belajar
dari kesuksesan pergerakan revolusioner di negara-negara Timur
Tengah lainnya. Oleh karena itu, pengalaman setiap negara Timur
Tengah berbeda. Permintaan akan perombakan politik terus berlanjut di
seluruh negara dalam wilayah tersebut, meskipun dalam langkah yang
berbeda sepanjang Afrika Utara, Timur Tengah, dan Semenanjung Arab,
tergantung kondisi-kondisi spesifik setiap negara. Pemerintahan Timur
Tengah yang baru akan dinilai dari kesuksesan mereka dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan
pelayanan utama seperti kesehatan, edukasi, dan pemukiman.

Dalam hal ini, peran media internet dalam membantu transformasi
politik secara dramatis sepertinya tak dapat diacuhkan. Di sepanjang
Timur Tengah, para pendukung anti pemerintah memenuhi berbagai
media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, layanan pesan singkat
ponsel serta teknologi-teknologi lainnya dengan penyebaran berita

13 Berdasarkan analisa peneliti
14 Rogan, Eugene. 2011. The Arab Spring: General Overview Chapter 1 [pdf]
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hingga ke dunia luar. Penyebab dan penyebaran endemik revolusi
tersebut merepresentasikan estetika dalam representasi artistik dari aksi
dan menciptakan suatu interpretasi pada masyarakat yang
mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat Timur Tengah, yang
kemudian membentuk suatu dorongan psikis dan mental untuk
melakukan suatu perubahan dan guncangan stabilitas sosial politik. Hal
tersebut sesuai dengan survey data berupa kuesioner yang dibagikan
langsung kepada masyakarat di negara Mesir sejumlah 3496 sampel
(Juni-Agustus 2011), Irak sejumlah 3000 sampel (Januari-Februari
2011), Lebanon sejumlah 3034 sampel (Maret-Juli 2011), dan Arab
Saudi sejumlah 2005 sampel (Januari-Februari 2011) yang
menunjukkan hasil sumber informasi penyebaran Arab Spring yang
digunakan oleh masyarakat Timur Tengah.15

Grafik 1. People’s Source of Information for Arab Spring
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Terdapat beberapa indikasi diantaranya kemunculan berita dan petisi di
media internet yang menampilkan ajakan dan desakan bagi para
masyarakat China untuk membuat Revolusi Melati seperti Arab Spring.
Meskipun berita internet tersebut disinyalir datang dari situs diluar
China, namun respon yang terjadi berhasil menimbulkan masa-masa
tegang antara Partai Komunis China dengan masyarakat. Dalam petisi
tersebut menyatakan mengajak masyarakat untuk turun ke jalan dan
menuntut pemerintah supaya lebih transparan dalam kinerjanya dan

15 Moaddel, Mansoor et al. n.d. The Arab Spring: What it Represents & Implications for National
Security (Data from Egypt, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia) [pdf]
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menghormati kebebasan berpendapat. Ajakan seperti ini sempat diikuti
oleh sebagian kecil warga negara China namun berimbas pada
kerusuhan dalam skala besar. Lebih lanjut dalam petisi tersebut juga
mengajak agar masyarakat China ikut berpartisipasi dalam serangkaian
aksi berjalan. Gerakan-gerakan protes pun terjadi di kota Beijing,
Shanghai, serta 11 kota besar lainnya. Masyarakat seakan mendapat
resonansi dari peristiwa Arab Spring dan serempak meneriakkan : “We
want food, we want work, we want housing, and we want fairness”16

Kata-kata yang diteriakkan tersebut menjadi semacam slogan yang
menyoroti protes-protes diantara masyarakat China. Masyakarat
semakin menantang otoritas pemerintah China atas isu-isu yang terjadi
selama ini mulai dari isu pengangguran, hak tinggal, pengusiran
sepihak, korupsi, diskriminasi, dan kesenjangan ekonomi. Menurut data
dari Human Right Watch 2013 mengenai kondisi China diperkirakan
terjadi 250-500 protes yang terjadi per harinya dimana partisipan
kelompok aktivis meningkat dari 10 hingga 10.000. Aksi kritik internet
terus meningkat mulai dari para blogger, jurnalis, hingga lebih dari 538
juta pengguna internet di China. Ditemukan fakta bahwa kampanye
aktivis berasal dari situs dukungan Amerika Serikat yang berbahasa
China yaitu “Boxun.com”. Tak hanya Boxun, situs jejaring sosial Weibo
(Twitter versi negara China) yang notabene memiliki lebih dari 200 juta
pengguna, juga telah menjadi suatu wadah tertentu bagi masyarakat
dalam menyatakan opini dan menantang pembatasan kebebasan
berekspresi yang dilakukan oleh pemerintah China.

Situasi yang terjadi wilayah Otonomi Tibet serta area yang berdekatan
seperti provinsi Qinghai, Sichuan, Gansu, dan Yunnan, sedang
mengalami masa tegang pada tahun 2011 dan berlanjut sedemikian rupa
ketika ada gerakan protes yang merebak di wilayah Tibet saat China
bermaksud membangun “New Socialist Countryside” dan menerapkan
program pembangunan di Tibet. Kekuatan keamanan China
mempertahankan keberadaannya dengan begitu keras dan otoritas terus
membatasi dengan ketat akses dan kunjungan ke area Tibet khususnya
bagi wisatawan luar negeri dan jurnalis. Masyarakat Tibet yang didakwa
karena kritis akan kebijakan politik, agama, atau ekonomi China
menjadi target jatuhan hukuman “separatisme”. Pemerintah China tidak
menunjukkan indikasi untuk mengakomodasi aspirasi-aspirasi
masyarakat Tibet demi otonomi yang lebih baik, meskipun di dalam
batas-batas hukum otonomi negara terhadap area etnis minoritas.
Pemerintah bahkan menolak mengadakan negosiasi dengan pemimpin
baru komunitas Tibet yang terpilih di pengasingan, Lobsang Sangay, dan
memperingatkan bahwa hal tersebut dapat melahirkan sosok Dalai lama

16 http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-china [diakses pada 2 Desember
2013]
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berikutnya. Otoritas wilayah Sichuan misalnya, pada bulan Agustus
2012 menjatuhkan pidana berat kepada tiga biarawan etnis Tibet dari
biara Kirti atas tuduhan telah membantu biarawan lainnya yang
mengorbankan diri pada saat gerakan protes di bulan Maret. Lebih dari
sepuluh biarawan lainnya pun mengadakan upacara pengorbanan diri
sepanjang pertengahan November, sebagai bentuk ekspresi
keputusasaan mereka mengenai ketidakbebasan dalam beragama.

Sedangkan apa yang terjadi di wilayah otonomi Xinjiang Uighur, semua
tentu berkaitan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya pada Juli
2009 dimana kerusuhan Urumqi menjadi episode pemberontakan etnis
yang paling mematikan sepanjang sejarah China. Pemerintah sudah tak
dapat membukukan sekitar ratusan masyarakat yang ditawan setelah
kerusuhan terjadi, ataupun menginvestigasi pernyataan serius mengenai
bentuk penyiksaan tanpa bukti dan buruknya perlakuan kesehatan
terhadap tawanan yang menjadi testimoni bagi para pengungsi dan
kerabat mereka yang hidup di luar China. Beberapa pengadilan
tersangka kerusuhan justru dirusak oleh adanya batasan representasi
legal, tindakan politisasi yudisial, dan gagalnya dalam menerbitkan
notifikasi pengadilan serta mengadakan pengadilan terbuka seperti yang
seharusnya dimandatkan oleh hukum. Beberapa insiden kekerasan
terjadi di wilayah Ughur pada tahun 2011. Pada tanggal 30 dan 31 Juli,
serangan bom juga bertempat di Kashgar. Pemerintah dalam kedua
kasus tersebut menyalahkan kaum ekstrimis Muslim.

Meskipun gerakan protes yang terjadi seperti dimotivasi oleh penyebab
yang sama, pada akhirnya tetap tergantung pada perbedaan konteks
mengenai bagaimana setiap pemerintah merespon peristiwa tersebut
hingga memformulasikan keputusan akhirnya. Dengan demikian, setiap
gerakan protes menawarkan pelajaran berharga mengenai bagaimana
Partai Komunis China dapat mempertahankan kekuasaannya. Seiring
dengan laju perubahan sosio-ekonomi dan modernisasi yang dialami,
China tetap menjadi negara otoriter satu partai yang mengekang
kebebasan berekspresi, kebebasan asosiasi, dan beragama; secara
terbuka menolak kebebasan yurisdiksi dan pers; melarang dan menekan
pelaku atau organisasi pro hak asasi manusia secara sewenang-wenang,
melebihi yurisdiksi yang ada. Menanggapi pengaruh dari pergerakan
gelombang Arab Spring pada Februari 2011 dan transisi politik China
pada Oktober 2012 pemerintah meluncurkan tindak antisipasi yang
besar terhadap para pengacara hak asasi manusia, aktivis, dan para
pengamat. Setiap ada yang memunculkan tuntutan isu demokratisasi
politik di China, pemerintah China mengeluarkan respon berupa strategi
represif. Peneliti mencoba mengklasifikasikan beberapa temuan atas
strategi represif yang digunakan pemerintah China, diantaranya yaitu
bentuk represif internet (kontrol media, freedom of speech), represif
finansial, represif ethnic minority and religious (isu disintegrasi),



Nyoman Triana Dewi S.

484 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 3, No. 1

represif asosiasi legal reform dari Partai Komunis China, serta represif
pergerakan (penurunan jajaran polisi, penangkapan aktivis pro
demokrasi, penyiksaan, penculikan, blackjails, extrajudicial killings).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab atau alasan
pemerintah China menggunakan strategi represif dalam menghadapi
perkembangan isu demokratisasi di China akibat adanya pengaruh dari
gelombang Arab Spring silam. Dari hasil kerangka pemikiran yang
dibangun oleh peneliti, menunjukkan jika pemerintah China memiliki
tiga alasan utama.

Ketahanan Stabilitas Politik dan Ekonomi China

Meski masih bertengger di posisi puncak sebagai negara dengan jumlah
penduduk terbesar (1,34 miliar jiwa), tingkat pertumbuhan penduduk
China relatif rendah. CIA World Fact Book mencatat pertumbuhan
China hanya sebesar 0,493 persen dari tahun 2009 ke 2010. Prosentase
ini tak banyak berubah dari 2010 ke 2011. Tiga dekade sudah kebijakan
‘satu anak’ diterapkan. Hasilnya, tingkat pertumbuhan penduduk
menurun stabil. Kalau ditotal-total, tingkat pertumbuhan penduduk
sejak 2001 hingga 2010 hanya 0,57 persen. Tentu jauh berbeda dengan
tingkat pertumbuhan ekonominya juga stabil di atas lima
persen. Human development index-nya tak mengecewakan: ranking 89
dari 169 negara. China tak hanya jawara dalam hal pertumbuhan
penduduk. Ia juga berhasil memuncaki tangga pertumbuhan ekonomi
dunia. Meski di beberapa kawasan kesenjangannya masih tinggi, paling
tidak pertumbuhan ekonomi China 2010 mencapai 10,3 persen dengan
pendapatan per kapita sebesar 7.400 dolar Amerika Serikat. Yang makin
melegakan adalah tingkat penganggurannya yang hanya 4,3 persen.
Jumlah penduduk miskinnya pun tak besar yakni 2,8 persen. Semua
data tersebut didapat peneliti dari pernyataan CIA World.17 Di luar
angka-angka ini, kita masih dapat melihat asrinya budaya dan
keindahan alam China. Laju kendaraan terkendali dan baru-baru ini
mendapat pujian karena berhasil menurunkan kadar polusi.

Setiap negara dalam menata kembali sistem stabilitas nasionalnya, wajib
memerhatikan antara bidang politik dan keamanan dengan ekonomi
saling berkaitan karena keduanya saling mempengaruhi dan
dipengaruhi. Dalam hal ini berkaitan pula dengan apa yang dijabarkan
dalam anutan para developmentalis bahwa pertumbuhan ekonomi akan
lemah jika tidak ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat.
Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi merupakan unsur
penting bagi stabilitas nasional suatu negara. Pemerintah China dalam

17 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html [diakses pada 15
September 2013]
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hal ini melakukan tindak represif dengan konsep pembangunan
ekonomi demi mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi
negaranya agar tetap bertahan di tengah arus demokratisasi.

Pencegahan Isu Disintegrasi

Kejadian tak terelakkan terjadi dalam episode sejarah China dimana
terjadi diskriminasi etnis minoritas dan kepercayaan, yang kini
terangkat kembali yakni Tibet, Xinjiang, dan etnis Uighur.18 Dunia
internasional mengecam apa yang dilakukan pemerintah China melalui
lembaga Human Right Watch dalam World Report 2013, yang memuat
dokumentasi kebijakan China yang mengancam kondisi sosio-ekonomi
dan kebebasan beragama di Tibet.19 Alasan kedua dalam penggunaan
strategi represif oleh pemerintah China adalah diukur dari konsep
integrasi nasional. Setelah stabilitas politik dan ekonomi tecapai, maka
dapat menciptakan suatu bentuk integrasi bersama dalam suatu negara.
Integrasi dapat dipahami sebagai suatu proses yang disebabkan dari
adanya kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat
mengganggu keutuhan negara, adanya kesepakatan pemimpin,
homogenitas sosial budaya serta agama, dan adanya saling
ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi.20 Istilah integrasi
nasional merujuk kepada perpaduan seluruh unsur dalam rangka
melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya, ekonomi,
maka pengertian integrasi nasional adalah menekankan pada persatuan
persepsi dan perilaku diantara kelompok dalam masyarakat.

Dua masalah pokok dalam integrasi nasional yaitu: Bagaimana
membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan-tuntutan negara,
yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang
dimiliki negara; serta bagaimana meningkatkan konsensus normatif
yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat, konsensus ini
tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa
secara keseluruhan. Terkait dengan penjelasan diatas, China berusaha
agar tidak terjadi fenomena disintegrasi di beberapa wilayahnya. Dalam
hal ini, langkah represif merupakan upaya politik atau kekuasaan China
untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus
tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun, sehingga
integrasi nasional Negara China tetap bertahan meskipun didera
tuntutan demokratisasi yang awalnya muncul dari fenomena gelombang
Arab Spring.

18 http://tibet.net/2013/02/04/human-rights-watch-china-enforces-highly-repressive-policies-in-
tibet/ [diakses pada 2 Desember 2013]

19 http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-china [diakses pada 2 Desember
2013]

20 Ibid
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Kemapanan Kekuasaan Pemerintahan Komunis

Unsur penting dalam mempertahankan kemapanan kekuasaan
pemerintah komunis China adalah bagaimana sebuah sistem quo yang
berakar dari istilah bahasa Latin, berarti the state in which atau the
existing state of affairs menurut Dictionary of International Relation21,
bertahan dan mempertahankan diri dari batasan-batasan luar
(paksaan). Hal tersebut merujuk kepada pola hubungan internasional
yang berlaku, dihubungkan dengan model realis yang menurut
Morgenthau kebijakan status quo diadopsi oleh negara-negara yang
ingin mencapai pemeliharaan teritori yang ada, ideologi, dan distribusi
kekuatan.22 Terjadinya pergerakan sosial merupakan salah satu contoh
tantangan untuk status quo, dalam hal ini adanya tuntutan
demokratisasi dari fenomena Arab Spring yang merebak di negara
China tentu menjadi ancaman tersendiri. China menjadikan strategi
represif sebagai langkah yang strategis demi mempertahankan status
quo-nya atau dengan kata lain mempertahankan kondisi kemapanan
kekuasaan pemerintahan dan kebijakan politik mereka yang komunis
seperti sedia kala.

Kesimpulan

Adanya gelombang Arab Spring yang melanda Tunisia hingga Negara-
negara Timur Tengah lainnya, semenjak akhir tahun 2010 disinyalir ikut
berpengaruh kepada Negara lain meskipun diluar lingkup wilayahnya.
Dalam hal ini, Negara China disinyalir ikut merasakan pengaruhnya
ditandai dengan adanya tuntutan demokratisasi politik dalam internal
masyarakat berupa kemunculan gerakan protes, kerusuhan skala besar,
pressure group interest. Berlatar belakang politik negara yang sama
antara China dan Timur Tengah, merasakan sistem otoriter yang
menekan masyarakatnya serta kondisi negara yang terus dihantui
dengan isu pengangguran, korupsi, diskriminasi sehingga sama-sama
ingin menggaungkan revolusi dan meruntuhkan sifat anti demokrasi
pemerintah negaranya. Kemajuan teknologi masa kini membawa media
internet sebagai media yang berperan besar dalam membawa suara-
suara revolusi hingga ke ranah internasional. Perlu kita ingat pula
bahwa China adalah negara yang eksistensinya sudah terbukti dimana
sektor ekonomi, industri dan militernya berkembang pesat sehingga
dikenal tak hanya sebagai kekuatan regional, namun sudah menjadi
atensi internasional. China dahulu memiliki masa lalu suram dan
bergejolak dari dinasti ke dinasti, namun lambat laun mulai

21 Evans, Graham dan Newnham, Jeffrey. 1998. Dictionary of International Relations. London:
Penguin Reference. Hlm.517

22 Ibid
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menunjukkan kekuatannya kembali. Hal tersebut dibuktikan dengan
keunikan dua sistem yang dianut China, yaitu liberalisasi ekonomi yang
mulai membuka diri kepada dunia internasional. Namun saat ada yang
mengancam keamanan nasionalnya, dalam hal ini tuntutan
demokratisasi politik, China justru tetap mengeluarkan respon dengan
strategi dan kebijakan yang bersifat represif. Strategi tersebut
diklasifikasikan dalam bentuk represif internet, finansial, grup etnis
minoritas, legal reform Partai Komunis China, dan represif pergerakan.
Hal tersebut pada akhirnya memperlihatkan usaha dari pemerintah
China dalam menangani perkembangan isu demokratisasi di China.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyebab atau alasan
pemerintah China menggunakan strategi represif dalam menghadapi
perkembangan isu demokratisasi di China akibat adanya pengaruh dari
gelombang Arab Spring silam. Dari hasil hipotesis kerangka pemikiran
yang dibangun oleh peneliti, menunjukkan jika pemerintah China
memiliki tiga alasan utama. Pertama, China ingin mempertahankan agar
negaranya tidak diguncang oleh instabilitas sehingga posisinya tetap
eksis sebagai negara komunis dan bertahan di tengah arus demokratisasi
yang melanda dunia internasional. Hal tersebut terkait dengan
pengalaman di sejumlah negara seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan
Suriah yang menunjukkan instabilitas politik dan keamanan
menurunkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pengangguran dan
gelombang PHK, tak terkendalinya inflasi, dan peningkatan angka
kemiskinan. Kedua, terjadinya pergerakan sosial merupakan salah satu
contoh tantangan bagi setiap negara, dalam hal ini adanya tuntutan
demokratisasi dari fenomena Arab Spring yang merebak di negara
China tentu menjadi ancaman tersendiri. China menjadikan strategi
represif sebagai langkah yang strategis demi mempertahankan kondisi
kemapanan kekuasaan pemerintahan mereka yang komunis seperti
sedia kala. Dan yang terakhir, China mencegah terjadinya disintegrasi di
sebagian wilayah China yang juga ikut menuntut terbukanya demokrasi
semenjak Arab Spring. Ketiga alasan tersebut diangkat peneliti dengan
menghubungkan antara data temuan dengan beberapa konsep yaitu
konsep integrasi nasional, pembangunan ekonomi, serta status quo yang
ingin dipertahankan pemerintah China.

Melalui beberapa hasil analisis peristiwa dan data yang telah dipaparkan
dalam bab-bab sebelumnya. Peneliti dapat menyimpulkan jika
keberadaan hipotesis dalam penelitian ini terbukti namun dengan
beberapa catatan tambahan yang didapatkan sejalan dengan proses
analisis di tiap bab-nya. Penelitian ini adalah penelitian yang belum
dapat dikatakan selesai. Dalam artian, perkembangan situasi yang
berbeda di China masih dapat terjadi. Kemungkinan kemunculan
kebijakan represif lainnya juga masih ada, mengingat keberadaan
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang hingga
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membukakan peluang masyarakat agar lebih aware dan lebih
menyuarakan kebebasannya demi kinerja pemerintahan yang lebih baik.
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