
BAB IV 

Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini, yaitu menjelaskan 

tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Song Qingling(kk#!) semasa 

hidupnya demi kemajuan Cina dalam dunia politik. Bagaimana ia berjuang 

meneruskan pemikiran dan konsep yang terlebih dahulu sudah didengungkan 

oleh suaminya Sun Yat-sen({#uln). Kemudian akhimya ia memihak pada 

kaum komunis. 

Song Qingling yang semasa hidupnya dekat dengan semua yang 

berbubungan dengan politik Cina tanpa disadari menggiring dirinya terjun 

langsung ke dalamnya. Semua ini berawal dari keterlibatan ayahnya, Song 

Chali dalam setiap gerakan revolusi Sun Yat-sen di masa awal perjuangannya. 

Ia sudah terbiasa melihat dan mendengar langsung semua tindakan-tindakan 

radikal kawan baik ayahnya itu. Sun Yat-sen yang sering berkunjung ke 

rumah mereka sedikit banyak telah meninggalkan kesan mendalam mengenai 

rasa nasionalis kepada ke-empat anak dari Song Chali(ki H). Hal ini 

ditambah lagi dengan pemikiran modem yang ditanamkan dalam keluarga 

oleh Song Chali dan pengaruh pemikiran barat yang Song Ailing( #), 

Song Qingling, Song Meiling dan Song Meiling (k&#) dan Song Ziwen 

(kT ) dapatkan dari luar negeri selama mengenyam pendidikan di 

perguruan tinggi. 

Rasa nasionalis yang semakin berkembang dalam hati Song Qingling 

bersamaan dengan pertambahan usianya ini membawa dirinya kepada 
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keinginan untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan revolusi Sun Yat-sen. 

Keinginannya ini benar-benar terwujud saat ia menjabat sebagai sekretaris 

Sun Yat-sen. Ia bersama-sama Sun Yat-sen berjuang dalam memperoleh 

banyak dukungan dari dalam maupun dari luar negeri untuk menjalankan 

revolusi Cina yang sesungguhnya. Keterlibatannya itu semakin jauh sejak 

pemikahan mereka dilangsungkan di Tokyo. 

Song Qingling ikut terlibat dalam pembentukan Front Persatuan I saat 

Sun Yat-sen masih hidup. la mulai mempropagandakan Sanmin Zhuyi (- [ 

EU)dan Sanda Zhengce( kl) dalam setiap kesempatan. Menemani 

Sun Yat-sen dalam tiap pertemuannya dengan pihak-pihak penting, menulis 

berbagai surat penting ke luar negeri dan hal liannya lagi. Semakin hari ia 

semakin menghayati perjuangan revolusi suaminya ini. Ia dibuat Sun Yat-sen 

untuk melihat keadaan sesungguhnya dari Cina dan mengajaknya untuk 

berbuat sesuatu bagi negerinya tercinta. 

Bahkan hingga kematian Sun Yat-sen ia tetap memegang erat 

pedoman dari Sanmin Zhuyi dan Sanda Zhengce dalam tiap langkah 

perjuangannya. Baginya itu adalah warisan pemikiran paling luhur dari Sun 

Yat-sen bagi negara Cina. Pendiriannya yang kuat ini membawanya ke dalam 

arus perpecahan dalam tubuh PNC. Dalam pandangannya perjuangan Sanmin 

Zhuyi dan Sanda Zhengce hanya dapat diwujudkan bersama PKC. Baginya 

perjuangan yang berbasiskan dari kaum buruh dan tani merupakan inti dari 

revolusi yang selama ini diperjuangkan Sun Yat-sen. Berbeda dengan 

perjuangan yang mulai dirintis oleh rivalnya dalam politik, Chiang Kai-shek, 

setelah kematian Sun Yat-sen. 

Karena ia melihat Chiang Kai-shek mulai merubah arah perjuangan 

sejak ia melakukan gerakan pembersihan PNC dari antek-antek Komunis dan 

membantai sebagian besar kaum komunis. Perjuangan yang seharusnya 

difokuskan dalarn penyatuan seluruh wilayah Cina ini terhenti sejak gerakan 

pembersihan tersebut yang pada akhirnya menciptakan jurang yang dalam 
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antara PNC clan PKC. Yang pada akhimya memutuskan kerjasama PNC-PKC 

dan Uni Soviet dalam Front Persatuan I. 

Song Qingling sangat menyayangkan tindakan Chiang Kai-shek ($ 

{i) yang dilihatnya hanya ingin memanfaatkan nama besar Sun Yat-sen 

untuk menjadikan dirinya penguasa. Demi mengukuhkan bahwa dirinya 

pantas menjadi pewaris dari perjuangan revolusi Sun Yat-sen ini pemah 

mencoba melamar janda dari Sun Yat-sen. Namun Song Qingling mengetahui 

maksud busuk dari lamarannya itu. Kemudian ia berusaha mendapatkan 

adiknya, Song Meiling demi kekuasaan. Bagi Song Qingling pemikahan 

antara Song Meiling clan Chiang Kai-shek hanya semata-mata untuk 

kepentingan politik. Saat itu keluarga Song adalah salah satu keluarga terkaya 

di Cina. Dengan permikahannya mereka ini maka Chiang Kai-shek 

mendapatkan banyak dukungan finansial dari bankir-bankir besar di Shanghai 

untuk menjalankan pemerintahan nasionalis versinya. 

Hal yang paling disesalkan Song Qingling dalam pemerintahan 

nasionalis versi kepemimpinan Chiang Kai-shek adalah semakin banyaknya 

pihak asing yang bercokol di dalam negeri. Salah satu tujuan dari perjuangan 

revolusi Sun Yat-sen dalam memberantas imperialisem asing justru kembali 

didatangkan oleh Chiang Kai-shek. Hal ini mendatangkan banyak penderitaan 

bagi rakyat Cina yang pada saat itu masih hidup miskin. Korupsi dalam 

negeri semakin banyak. Keadaan Cina saat itu bisa dibilang tidak jauh 

berbeda dengan Cina masa pemrintahan dinasti Qing. Semua alasan-alasan 

inilah yang akhimya membuat Song Qingling memihak pada kaum komunis. 

PKC yang lebih banyak merangkul kaum buruh dan tani ini dilihat 

Song Qingling yang sungguh-sungguh sejalan dengan Sanmin Zhuyi dan 

Sanda Zhengce. Ia mulai memperlihatkan keberpihakkannya kepada PKC 

saat ia bersama beberapa tokoh PKC meninggalkan Cina ke Moskow saat 

gerak:an pembersihan dilakukan Chiang Kai-shek. Ia juga berjuang 
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menyatukan seluruh rakyat Cina bersama-sama PKC dalam pembentukan 

Front Persatuan Anti-Jepang. 

Sejak saat itu semua perjuangan yang ia lakukan dalam membangun 

Cina yang sejahtera dengan berpegang teguh pada Sanmin Zhuyi dan Sanda 

Zhengce ini dilakukan bersama-sama PKC. Ia berdiri di garis Komunis dalam 

melanjutkan perjuangan revolusi warisan Sun Yat-sen. Semua tindakan 

politik yang ia lakukan setelah RRC terbentuk pun ia lakukan bersama PKC. 

Seluruh hidupnya ia persembahkan untuk kemajuan Cina. Tidak hanya itu 

saja, ia juga banyak melakukan prestasi luar bisa tingkat dunia dalam 

memperjuangkan perdamaian dunia yang bebas dari segala bentuk 

imperialisme. Ia juga berjuang dalam mensejajarkan dan menyejahterakan 

kehidupan wanita dan anak-anak di Cina. Semua perjuangannya ini 

mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat maupun pemerintah Cina 

sendiri. Bagi bangsa Cina ia adalah seorang Ibu Negara yang patriotik, 

demokratik dan komunis. Yang memberikan seluruh hatinya kepada 

perjuangan bangsa Cina. 
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Song Qingling di Masa Muda 

Sumber : "http://list.image.baidu.com/t/logo small.png 
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Song Qingling Bersama Keluarga 
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Song Qingling, Song Ailing dan Song Meiling 

Sumber : http://list.image.baidu com/t/logo small.png 
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Song Ailing, Ni Guizhen(ibunda), Song Qingling 

Sumber : http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title= File:Soong_Ching 

ling, Soong Ai-ling and their mother 

Song Bersaudara saat bersatu kembali dalam Front Persatuan Anti-Jepang (Song Ailing, Song 
Meiling, Song Qingling) 

Sumber : http://wordpress.com/remote-login.php? 

Universitas Darma Persada 62 



Lampiran3 

Song Qingling dan Sun Yat-sen 

Sumber : http://list.image.baidu com/t/logo. small.png 
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Lampiran 4 

Song Qingling beserta seluruh pegawai China Reconstruction 

Sumber: http://sclf cricn/communion]htm 
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Lampiran 5 

Song Qingling Bersama Anak-anak 

Sumber : http://list.image.baidu.com/tlogo small.png 
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Lampiran 6 

Song Qingling Dalam Tugas Kenegaraannya 

Sumber : http://list.image.baidu.com/t/logo_small.png 
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