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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Negara China secara historis sudah memiliki peradaban yang sangat 

maju, terbukti dengan munculnya peradaban Huang Ho (Sungai Kuning). 

Dalam peradaban tersebut, China sudah mengenal sistem Monarkhi 

dibuktikan dengan banyak berdirinya dinasti di daratan China dari Dinasti Xia 

sampai dinasti Qing (Manchu). Sepanjang sejarah, daratan China tidak pernah 

terlepas dengan konflik. Dimulai dari penggulingan tampuk kekuasaan pada 

masa dinasti-dinasti sampai ke masa modern. Pemberontakan-pemberontakan 

yang terjadi dapat dilakukan oleh berbagai macam kalangan, baik dari 

masyarakat golongan bawah (petani, buruh) hingga golongan atas 

(borjuis/bangsawan). 

Daratan China sering terjadi pergantian tampuk kekuasaan. Sistem 

pemerintahan daratan China berubah tergantung dari pemimpin yang 

memerintah. Pada awalnya China menganut sistem monarki, dalam Revolusi 

1911 Dr. Sun Yat Sen mengubah sistem pemerintahan menjadi Republik 

dengan ajaran San Min Chu I (tiga maklumat kita). Revolusi 1911 terjadi 

karena dinasti Qing mulai mengalami kemunduran. Beberapa peperangan 

yang dilakukan oleh dinasti Qing untuk menolak kedatangan bangsa Barat 

mengalami kekalahan. Dalam Perang Candu I (1839-1842) dan Perang Candu 

II (1856-1860) membawa dinasti Qing mengalami kemerosotan. Daratan 

China mulai terbagi-bagi oleh bangsa Barat. China menjadi negara Hipokoloni 

(setengah terjajah) karena peperangan tersebut dimenangkan oleh bangsa 

Barat, maka China harus tunduk atas keputusan yang dibuat oleh bangsa Barat 

tersebut. Beberapa wilayah China diklaim oleh bangsa Barat seperti daerah 

Yang Tze, Kanton, Hongkong, Shantung, Liao Pong, dan lainnya.  

Peristiwa kemunduran China pada masa dinasti Qing membawa kaum 

intelektual China untuk memulai sebuah Revolusi. Dr. Sun Yat Sen tokoh dari 

China Selatan menjadi pemimpin dari Revolusi 1911. Revolusi tersebut 
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memiliki dua tujuan yaitu : mengusir bangsa Barat dari daratan China dan 

mempersatukan seluruh bangsa China. Revolusi 1911 menjadi penanda 

berakhirnya sistem monarki di China. 

 Revolusi 1911 membawa masyarakat China untuk terbuka melihat 

dunia luar dan membawa masyarakat China menuju era modern. Pada masa 

Revolusi 1911 China mengalami konflik yang berkepanjangan. Setelah Dr. 

Sun Yat Sen berhasil memerdekakan Republik China Selatan, Dr. Sun Yat 

Sen ingin menyatukan China Selatan dengan China Utara. Penguasa China 

Utara Yuan Shih Kai setuju untuk mempersatukan China dengan syarat yang 

menjadi presiden China bersatu adalah Yuan Shih Kai. Demi persatuan China 

Dr. Sun Yat Sen menyetujui hal tersebut. Tetapi tidak lama Yuan Shih Kai 

berkuasa, Yuan Shih Kai meninggal karena penyakit, menyebabkan China 

kembali terpecah. seperti tertulis dalam buku History of China, yaitu: 

 

Wafatnya Yuan masih belum menyelesaikan berbagai permasalahan 

yang mendera republic muda itu. Para gubernur militer atau penguasa 

lokal yang disebut warlord (secara harafiah: “Penguasa Perang”, 

Mandari: dujun) saling bertempur satu sama laindemi memperebutkan 

kekuasaan; bahkan pemerintah pusat tidak berdaya terhadap 

mereka….Kondisi ini berlangsung dari tahun 1916 hingga penyatuan 

kembali China oleh Chiang Kai Sek (Mandarin: Jiang Jieshi) pada tahun 

1928 (Taniputera, 2009: 543). 

 

Wilayah China Utara menjadi rebutan para jenderal-jenderal bawahan 

Yuan Shih Kai yang disebut dengan Warlord. Warlord memiliki tujuan untuk 

mendapatkan kekuasaan di Peking. Melihat China Utara bergolak Dr. Sun Yat 

Sen dengan segera kembali memerdekakan Republik China Selatan. 

Setelah kematian Dr. Sun Yat Sen (1925) yang berkuasa di China adalah 

partai Nasionalis dibawah Rezim Chiang Kai Sek. Ketika rezim Chiang Kai 

Sek berdiri daratan China utara masih bergolak. Perebutan wilayah di China 

Utara yang terjadi antara para Warlord membuat masyarakat China 

mengalami kemiskinan. Petani tidak memiliki lahan yang menyebabkan 

kelaparan terjadi dalam masyarakat China pada saat itu.  
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Di tengah-tengah China sedang bergolak paham Komunisme mulai 

masuk ke China. Komunisme yang berasal dari Rusia tersebut membuat 

beberapa orang China mulai mengenal paham Komunis dan membuat Partai 

Komunis China dengan tujuan membuat China menjadi negara Komunis. 

Golongan Nasionalis menganggap kemunculan Partai Komunis China 

berbahaya dan harus dihancurkan. Maka pada awal tahun 1927 golongan 

Nasionalis mulai menangkapi anggota partai Komunis China dan mulai 

banyak melakukan eksekusi terhadap kader-kader Komunis. Peristiwa 

pembantaian Golongan Komunis yang dilakukan oleh Chiang Kai Sek 

menyebabkan perpecahan di China. 

 

Mereka melakukan pembersihan barisan untuk melawan Partai Komunis 

China dan membantai para anggota dan kader Partai Komunis China. 

Tanggal 18 April, Jiang Jieshi mendirikan Pemerintah Nasional Rakyat 

Nanjing dan menyatakan berlawanan dengan Pemerintah Nasional 

Rakyat Wuhan. Tanggal 19 Juni, Wang Jinwei (1834-1944) yang 

merupakan salah satu pemimpin dari pemerintah Nasional Wuhan 

bersekutu dengan Jiang Jieshi untuk melanjutkan pembersihan barisan 

Partai Komunis China. Mereka melancarkan serangan terhadap Partai 

Komunis China pada tanggal 15 Juli... (Hendri, 2014: 327). 

 

 Peristiwa pembantaian Golongan Komunis menimbulkan Perang 

Saudara Di China. Perang saudara di China merupakan perang yang 

berlangsung selama 22 tahun (1927-1949). Peperangan ini dimulai pada 

tanggal 1 Agustus 1927 ketika golongan komunis mengadakan suatu gerakan 

pemberontakan di Nan Zhang. Dalam pemberontakan ini golongan komunis 

berhasil dipukul mundur oleh golongan Nasionalis ditinjau dari segi 

persenjataan golongan nasionalis lebih kuat dibanding golongan Komunis. 

Golongan Komunis pun mengadakan pemberontakan kembali di daerah 

provinsi Hu Nan yang dikenal dengan nama Pemberontakan Panen Musim 

Rontok yang juga mengalami kegagalan. Golongan komunis mulai belajar dari 

kekalahan yang terjadi dalam dua pemberontakan tersebut dan mulai 

menggunakan taktik perang bawah tanah atau Gerilya. Mao Tse Tung mulai 

mendekati desa-desa untuk mendapatkan bantuan dari para kaum tani. Seperti 
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yang dijelaskan dalam buku Sejarah China Kontemporer karangan WD 

Sukisman bahwa: 

 

…pemberontakan kaum buruh dan tani atas instruksi Josef Stalin yang 

kemudian dikenal dengan nama Pemberontakan Panen Musim Rontok 

itu mengalami kegagalan. Sejak itu Partai Komunis Cina bergerak 

dibawah tanah kembali. Dari pengalaman pahit itulah Mao Ze Dong 

kemudian mengembangkan strategi perang gerilya dengan pedesaan 

sebagai daerah andalannya, yang kemudian dari pada itu menjadi 

kekuatan yang merongrong kelangsungan hidup Pemerintah Republik 

Nasionalis China (Sukisman, 1993: 12). 

 

Peperangan ini merupakan suatu ancaman bagi pemerintahan Chiang 

Kai Sek. Mao Tse Tung yang beraliran Komunis melakukan gerakan kudeta 

untuk menggulingkan kekuasaan Chiang Kai Sek. Chiang Kai Sek menyadari 

bahwa Golongan Komunis menginginkan China menjadi negara Komunis 

maka Chiang Kai Sek mengeluarkan Gung Chang Dang dari aliansi. Chiang 

mulai melakukan pemburuan terhadap orang-orang Komunis dengan 

menyerang wilayah yang basis Tentara Merah di Ruijin. Mao Tse Tung dan 

Tentara Merah harus mencari basis perlindungan yang lebih aman bagi para 

Komunis. Maka golongan Komunis pada tanggal 1 Oktober 1934 sebanyak 

80.000 orang melakukan Long March dari Jiang Shi ke Yen’an dengan tujuan 

menghindarkan diri dari kejaran Chiang Kai Sek. Seperti dalam buku History 

of China karangan Ivan Taniputera bahwa: 

  

Partai komunis Tionghoa menyadari bahwa kedudukannya di provinsi 

Jiangsi itu tidak dapat dipertahankan lagi. Mereka lalu mengundurkan 

diri dan mengadakan perjalan panjang yang selanjutnya dikenal sebagai 

peristiwa Long March (Taniputera, 2009: 561). 

 

Long March dilakukan dari Provinsi Jiang Shi, Tentara Merah dan Mao 

Tse Tung berangkat dari kota Yu Du  menuju provinsi Shaanxi kota Yen’an 

kabupaten Wu Qi. Sepanjang perjalanan banyak korban yang jatuh karena 

mereka berhadapan dengan kondisi alam yang berbeda dan juga 

pemberontakan yang terjadi di setiap daerah. Mao Tse Tung selama dalam 



 

Dede Indra, 2015 
STRATEGI MAO TSE TUNG DALAM PERANG SAUDARA DI CHINA TAHUN 1927-1949 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

perjalanan beserta dengan beberapa pengikutnya menyusun rencana agar dapat 

menggulingkan kekuasaan Rezim Chiang Kai Sek. 

Pelaksanaan Long March yang dilakukan oleh Mao Tse Tung, 

dijalankan sambil mengembangkan Partai Komunis China. Mao Tse Tung 

menjalankan Strategi desa mengepung kota, yaitu sebuah strategi yang bertitik 

pusat pada kekuatan desa. Mengubah desa yang seharusnya menjadi basis 

pertanian menjadi desa yang berbasis militer. Mao Tse Tung pernah 

mengatakan bahwa “meskipun percikan api kecil, tapi percikan tersebut dapat 

membakar ladang.” Mao Tse Tung beranggapan bahwa perjuangan untuk 

memperebutkan tampuk kekuasaan tidak dapat dilakukan dengan cara lain 

selain cara peperangan. Mao Tse Tung memilih dengan taktik memperkuat 

desa untuk menghancurkan kota, membuat desa menjadi basis pertahanan 

Komunisme di China. 

Di tengah – tengah perseteruan antara Gung Chang Dang (Partai 

Komunis China) dan Guo Min Dang (Partai Nasionalis) terdapat ancaman dari 

Jepang. Jepang pada tahun 1932 menduduki Manchuria, bahkan dari 

Manchuria Jepang mulai menduduki Peking, Nanking dan Shanghai. Dengan 

masuknya Jepang ke Republik China maka golongan Nasionalis dan golongan 

Komunis mengadakan pertemuan di Xi’an pada bulan Desember 1936. 

Terjadilah persatuan sementara antara golongan Nasionalis dan golongan 

komunis untuk menghadapi Jepang. meskipun pada awalnya Chiang Kai Sek 

tidak mau bergabung dengan golongan Komunis. Bagi Chiang Komunis harus 

dihabisi, tetapi karena desakan dari berbagai pihak termasuk Istrinya maka 

Chiang Kai Sek bergabung sementara dengan golongan Komunis untuk 

menghadapi Jepang. seperti yang disebutkan dalam buku karya W.D. 

Sukisman bahwa: 

 

…Pemerintah Nasionalis membentuk suatu Dewan Pertahanan Nasional 

yang anggota – anggotanya tidak hanya berasal dari lingkungan Guo 

Min Dang, melainkan yang mencakup unsur-unsur partai lain, antara 

lain Partai Komunis China (Sukisman, 1993: 25). 
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Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II,  serangan 

Chiang kembali ditujukan untuk melawan Komunis pada tahun 1945. 

Golongan Komunis banyak melakukan gerakan gerilya untuk menghadapi 

golongan Chiang Kai Sek. Peperangan ini dimenangkan oleh pihak Gung 

Chang Dang, yang meskipun dari segi persenjataan pihak Guo Min Dang 

lebih unggul. Sesuai dengan pernyataan Moser dalam bukunya World War II 

Series bahwa : ”….Chiang Kai Sek had united his country under the 

Nationalist flag, powerful military leaders….”(Moser, 1979: 52) 

 Dari pernyataan di atas sudah terpaparkan bagaimana kekuasaan yang 

dimiliki oleh Chiang Kai Sek yang meliputi seluruh wilayah China dan 

memiliki pemimpin militer yang banyak. Maka bila dilihat dari segi 

persenjataan sudah jelas bahwa pihak Guo Min Dang lebih unggul 

dibandingkan pihak Gung Chang Dang. 

Dari segi ekonomi pun golongan Guo Min Dang jauh lebih unggul 

dibandingkan dengan pihak Gung Chang Dang, karena golongan Guo Min 

Dang  mendapatkan bantuan dari pihak Amerika serikat. “Chiang had an ace 

up his sleeve. In 1939 he approached the U.S. government for aid and was 

granted $45 million.” (Moser, 1979: 52) 

Don Moser dalam bukunya menjelaskan bahwa Chiang Kai Sek 

(pemimpin Guo Min Dang) meminta bantuan kepada pemerintah Amerika 

Serikat dalam bentuk ekonomi. Maka bila dibandingkan baik dari segi militer 

maupun segi ekonomi golongan Guo Min Dang jauh lebih unggul 

dibandingkan golongan Gung Chang Dang. 

Tapi pihak Gung Chang Dang berhasil menumbangkan Guo Min Dang  

dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Mao Tse Tung (pemimpin Gung 

Chang Dang). Pihak Gung Chang Dang  pun berhasil memukul mundur 

pasukan Guo Min Dang yang berada di daratan China ke wilayah Taiwan. 

Strategi-strategi yang dilakukan oleh Mao Tse Tung dapat berhasil 

menumbangkan golongan Chiang Kai Sek. Mao Tse Tung dengan 

menjalankan propaganda-propaganda yang dapat menarik masyarakat China 

untuk dapat bersatu melawan rezim Chiang Ki Sek. Mao Tse Tung juga 
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menggunakan strategi Long March untuk mengembangkan Partai Komunis 

China dan menjalankan strategi  desa mengepung kota. Karena basis daripada 

golongan komunis adalah pedesaan. 

Mao Tse Tung dengan strategi yang dipaparkan di atas dapat membuat 

partai Komunis China mnjadi partai Terbesar. Penulis meneliti bagaimana 

strategi ini diterapkan oleh Mao Tse Tung 

Di samping itu, peneliti tertarik dengan strategi yang dilakukan oleh Mao 

Tse Tung dalam segi politik dan militer. Terutama dalam strategi Long March 

dan strategi desa mengepung kota.  Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh 

mengenai strategi yang digunakan baik dalam mengembangkan Partai 

Komunis China dan juga dalam perang saudara di China tahun 1927-1949, 

maka peneliti mengambil judul “STRATEGI MAO TSE TUNG DALAM 

PERANG SAUDARA DI CHINA TAHUN 1927-1949.” 

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dirumuskan permasalahan penilitian sebagai berikut : ‘bagaimana strategi 

Mao Tse Tung dalam Perang saudara di China?’. 

Untuk mempermudah peneliti dalam memecahkan permasalahan pokok 

tersebut, berikut ini dirumuskan permasalahan:  

1. Bagaimana situasi politik di China sebelum terjadi perang saudara 

tahun 1927-1949? 

2. Apa yang menjadi latar belakang Mao Tse Tung melakukan Long 

March dan desa mengepung kota dalam Perang Saudara di China 

tahun 1927-1949? 

3. Bagaimana pelaksanaan strategi Long March dan desa mengepung 

kota dalam Perang Saudara di China tahun 1927-1949? 

4. Bagaimana dampak strategi Long March dan desa mengepung kota 

bagi kekuasaan Mao Tse Tung di China? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah 

1. Memaparkan tentang situasi politik yang sedang terjadi di China 

sebelum perang saudara tahun 1927-1949. 

2. Memaparkan latar belakang Mao Tse Tung melakukan strategi Long 

March dan desa mengepung kota dalam Perang Saudara di China 

tahun 1927-1949. 

3. Memaparkan pelaksanaan strategi Long March dan desa mengepung 

kota dalam Perang Saudara di China tahun 1927-1949. 

4. Memaparkan dampak strategi Long March dan desa mengepung kota 

bagi kekuasaan Mao Tse Tung di China. 

 

1.4. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Penelitian yang akan peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Manfaat penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Akademis: memberikan pemahaman baik bagi peneliti maupun 

pembaca mengenai strategi Mao Tse Tung dalam perang saudara di 

China. 

2. Praktis: memberikan dorongan bagi pihak lain untuk dapat mengkaji 

lebih jauh mengenai strategi yang dilakukan oleh Mao Tse Tung 

dalam perang saudara di China. 

 

1.5. Metode Penelitian 

Setelah pembahasan mengenai pendahuluan dan kajian pustaka, maka 

selanjutnya penyusun akan menguraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penyusun. Disini penulis menggunakan metode historis 

melalui studi literatur sebagai teknik dari penelitian. Metode ini digunakan 

karena sumber yang didapatkan oleh penyusun merupakan sumber dari masa 

lalu dan untuk mengkajinya, maka lebih cocok menggunakan metode historis 

ini. Menurut Sjamsuddin (2007: 17-19), metode historis yaitu suatu proses 
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pengkajian, penjelasan, dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta 

peninggalan masa lampau. Gottschalk juga menjelaskan bahwa metode 

historis merupakan proses menguji secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Helius 

Sjamsuddin dan Gottschalk, penyusunan proposal ini berupaya untuk 

mencoba mencari kejelasan atas suatu gejala masa lampau untuk kemudian 

menemukan dan memehami kenyataan yang bermakna untuk kehidupan 

sekarang dan mendatang. 

Metode ini digunakan untuk mengkaji data dan fakta yang sudah 

penyusun temukan dari berbagai literatur baik dari buku maupun dari artikel 

yang berasal dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 

oleh penyusun. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun melakukan langkah-

langkah penting dalam penyusunan proposal ini. Langkah-langkah tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Heuristik, yaitu kegiatan mengumpulkan sumber-sumber baik berupa 

tertulis maupun lisan untuk bahan penyusunan proposal ini. 

2. Kritik, yaitu menguji dan menilai keotentikan data yang didapatkan 

apakah sesuai dengan masanya atau tidak. 

3. Interpretasi, yaitu menetapkan makna atau penafsiran tentang suatu 

kejadian dimasa lampau berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan. 

4. Historiografi, proses penyusunan laporan dari seluruh rangkaian 

penyusunan proposal ini. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membagi tahap-tahap dalam 

metode penyusunan ini, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan laporan penyusunan 

penyusunan proposal ini. 

Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memakai 

studi kepustakaan dan studi dokumentasi. 

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari data – data atau catatan – 

catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan 

mempelajari buku – buku atau litelatur untuk memperoleh informasi 

teoritis yang berkenaan dengan masalah penelitian. Dengan teknik ini 
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diharapkan dapat membantu dan mendapatkan sumber yang bersifat 

teoritis. 

2. Studi dokumentasi juga dilakukan dengan mencoba membaca 

berbagai dokumen, seperti arsip maupun data publikasi dari dinas 

yang bersangkutan yang sekiranya dapat mendukung penelitian karya 

ilmiah ini. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti mengungkapkan latar belakang masalah, mengapa 

peneliti memilih tema ini. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah 

yang bertujuan agar pembahasan dalam makalah ini terfokus terhadap suatu 

masalah. Bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menjelaskan tentang hal-

hal yang akan disampaikan untuk menjawab permasalahan yang telah 

ditentukan. Bagian selanjutnya adalah sistematika penelitian. 

BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang litelatur yang diambil oleh peneliti yang 

digunakan untuk meneliti strategi Mao Tse Tung. Adapun sejumlah literature 

yang digunakan adalah buku-buku yang membahas mengenai Strategi Perang, 

Sejarah China Modern, Militer, Gerilya, Sejarah Komunis China, dan 

khususnya buku mengenai Strategi Mao Tse Tung. Peneliti juga melakukan 

tinjauan Teori yang menunjang dalam penelitian. Seperti teori Konflik, 

Komunisme, Psikologi Masa,dan teori lainnya yang berhubungan dengan 

Strategi Mao Tse Tung. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti mengemukakan mengenai metode dan Teknik 

penelitian yang digunakan peneliti dalam mencari sumber-sumber yang 

relevan untuk penelitian dan cara pengolahan sumber-sumber. Dalam bab ini 

juga peneliti mendeskripsikan langkah-langkah penelitian yang dilakukan 
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penulis antara lain: tahap persiapan penelitian, tahap pencarian sumber 

penelitian, tahap mengolah sumber, tahap meneliti sumber, dan langkah 

terakhir adalah tahap proses penyusunan dan penulisan akhir dari kegiatan 

penelitian. 

BAB IV. STRATEGI MAO TSE TUNG DALAM PERANG 

SAUDARA DI CHINA 1927-1949 

Dalam bab ini dipaparkan seluruh isi dari penelitian. Pemaparan tersebut 

berasal dari perumusan masalah yang diteliti dan dikaji. Adapun sistematika 

dalam bab ini, peneliti membaginya ke dalam beberapa sub-bab judul. 

Pertama, mengenai situasi politik di China sebelum terjadi perang saudara 

tahun 1927-1949. Kedua, mengenai latar belakang Mao Tse Tung melakukan 

strategi Long March dan desa mengepung kota dalam perang saudara di 

China. Ketiga, mengenai pelaksanaan strategi Long March dan desa 

mengepung kota dalam perang saudara di China. Keempat, mengenai dampak 

strategi Long March dan desa mengepung kota bagi kekuasaan Mao tse Tung 

di China. 

BAB V. KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan pandangan 

peneliti, serta jawaban secara umum tentang Strategi yang dilakukan oleh Mao 

Tse Tung dalam perang saudara di China tahun 1927-1949. 


