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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sejarah Cina, ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum 

akhimya Cina memasuki era modem. Penstiwa yang mengawali ini semua 

adalah Perang Candu I atau apian Zhanzheng ( ~  ') pada November 

1839 hingga angustus 1842' yaitu perang melawan invasi dari Inggris. Perang 

Candu sebenamya merupakan pertama kalinya Cina mulai mengadakan 

hubungan dengan dunia luar secara tidak langsung. Dahulu Cina sangat 

mengisolir dirinya dari dunia luar. Tanpa disadari dengan terjadinya Perang 

Candu yang kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Nanjing 

yang pada dasamya merugikan bangsa Cina, justru membuka mata rakyat 

Cina mengenai pentingnya kemerdekaan untuk mereka. Saat itu Cina berada 

dalam kekuasaan dinasti Qing yang berlangsung pada tahun 1644 hingga 

tahun 1 9 1 1  (ilk]) yang merupakan bangsa Manchuria(ii l#). Bangsa Cina 

menggangap dinasti Qing tidak dapat mempertahankan kedudukan bangsa 

Cina terhadap serangan-serangan dari negeri barat yang mulai menguasai 

daerah-daerah di Cina. 

Setelah Perang Candu yang terjadi dua kali ini yaitu pada tahun 1 8 3 9   

1842 dan tahun 1856 - 1860 serta penandatanganan perjanjian Nanjing ini, 

muncullah pemberontakan lain yaitu pemberontakan Taiping (z Hy pada 

' Sukisman, WD. 1992. Sejarah Cina Kontemporer (ilid I). Jakarta: PT Pradnya Paramita 
http://id. wikipedia.org/w/index.php?title=Perang Candu&action=edit 
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tahun 1853 sampai 1864 yang dipimpin oleh Hong Xiuquan (# 7% ) di Cina 

bagian utara. Pemberontakan ini muncul akibat dari kekecewaan rakyat Cina 

terhadap dinasti Qing yang lemah terhadap invasi dari barat. 

Tidak lama dari itu Jepang pun melancarkan invasinya di negeri tirai 

bambu ini. Keadaan Cina saat itu makin memburuk. Banyak daerah-daerah 

yang diserahkan kepada bangsa asing untuk perdagangan. Perekonomian 

dalam negeri semakin memburuk. Cina sangat dirugikan dalam segala segi 

kehidupan. Pemberontakan dalam negeri pun terns terjadi. Pemberontakan 

terakhir yang paling memicu Cina menuju ke era modem adalah 

pemberontakan Boxer yihechuan zhi luan(# 1[] 26l) yang berlangsung 

pada November 1899 sampai 7 September 1 9 0 1 .  

Kekalahan Cina melawan negara asing dalam Pemberontakan Boxer 

mi membuat Cina mengubah arah politiknya dan mulai menandai Cina 

memasuki era modem. Rakyat Cina merasa perlu mengadakan pembaharuan 

dalam segala bidang. Saat itu Cina menjadikan Jepang sebagai teladan dalam 

ha\ pembaharuan ini. Lalu mulailah bennunculan tokoh-tokoh revolusioner 

yang hendak membawa Cina ke arah politik yang baru demi kedaulatan 

bangsa Cina. 

Tokoh yang paling banyak berperan dalam memperjuangkan 

pembaharuan Cina kala itu adalah Sun Yat-sen atau Sun Zhongsan({hull) 

dan kemudian diteruskan oleh istrinya Song Qingling (5kl!) yang juga 

cukup banyak berperan dalam pembaharuan Cina setelah meninggalnya Sun 

Yat-sen dan dikenal sebagai Ibu Negara Cina.'Sun Yat-sen adalah tokoh 

revolusioner yang memegang peranan penting dalam berdirinya negara 

Republik Cina yang pertama. Ia yang berhasil menggulingkan pemerintahan 

dinasti Qing dan membawa Cina kepada masa depan yang lebih baik. 

http://visit.geocities.yahoo.com/visit 
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemberontakan Boxer 

' - http://people.brandeis.edu 
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Sun Yat-sen yang pemah mendapatkan pendidikan gaya Eropa ini, 

banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya semasa hidupnya. la banyak 

melakukan hubungan dengan pihak asing dan menyerap banyak pemikiran 

pemikiran untuk dituangkan ke dalam konsep negara Republik Cina yang 

baru yaitu konsep negara nasionalis. Namun semasa perjuangannya ia banyak 

menemui kendala dari dalam negeri sendiri. la sering berbenturan dengan 

paham komunis yang kala itu cukup berkembang dalam tubuh politik Cina di 

masa itu. Selain itu ia juga harus menghadapi tentara Jepang yang saat itu 

melakukan invasi ke negara Cina. 

Namun perjuangan yang dilakukan oleh Sun Yat-sen semasa hidupnya 

tidaklah sendirian. la bersama-sama dengan isterinya, Song Qingling, 

memperjuangkan nasib bangsanya yang tercinta dalam koridor paham 

nasionalis. Song Qingling adalah anak kedua dari kawan baiknya Song Chali 

(ki ) yang merupakan seorang misionaris dan pebisnis kaya raya di 

Shanghai. Di kemudian hari, Song Qingling lah yang setelah kematian Sun 

Yat-sen karena sakit di Beijing tahun 1925, yang terus memperjuangkan 

pemikirannya demi rakyat Cina. Semasa hidupnya Song Qingling 

memberikan perhatian dan pemikirannya demi kemajuan Cina. la satu 

satunya dari saudara-saudara kandungnya yang menetap di Cina hingga akhir 

hayatnya. Bahkan hingga ia akhimya memilih bergabung dengan partai 

komunis daripada bergabung dengan Chiang Kai-shek atau Jiang Jieshi (k 

::f:i) yang adalah anak buah Sun Yat-sen dan isteri dari adik kandungnya Song 

Meiling. 

Song Qingling dilahirkan di Shanghai pada tanggal 27 Januari 1893° 

dari pasangan Song Chali dan Ni Guizhen ((ti9). Ayahnya Song Chali 

yang adalah seorang misionaris pemah hidup dan mengenyam pendidikan di 

Amerika. Pemikirannya tentu saja juga sudah sedikit banyak mendapat 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/New World 
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pengaruh dari negara barat. Karena itulah tanpa ia sadari ia juga 

menurunkannya kepada anak-anaknya. 

Song Qingling clan kedua saudara perempuannya, Song Ailing dan 

Song Meiling, dikirim Song Chah ke Amerika selain untuk mengenyam 

pendidikan juga untuk menjauhkan anak-anaknya dari kekacauan di negara 

Cina yang saat itu sedang terjadi pemberontakan Boxer. Song Chali pertama 

kali mengirimkan puteri pertamannya yang bernama Song Ailing pada tahun 

1904 ke Amerika untuk mengenyam pendidikan di universitas Wesleyan. 

Setelah berselang empat tahun Song Qingling dan Song Meiling adik mereka 

juga dikirim untuk belajar di Wesleyan. Sebclumnya Song Qingling telah 

mendapatkan pendidikan Mc Tyeire School for girls di Shanghai. 

Selama Song Qingling mengenyam pendidikan di Amerika, hati dan 

pikirannya tidak perah jauh dari Cina. Hal ini dikarenakan ta senng 

mendapatkan kiriman klipingan-klipingan koran mengenai keadaan 

negaranya dari Song Chali, ayahnya. Hal ini membawa dirinya sedikit demi 

sedikit memiliki ambisi untuk memperbaiki keadaan bangsanya. Ia ingin 

membawa Cina menjadi negara yang sama berkembangnya dengan negara 

negara lain di dunia. Kecintaannya inilah yang menjadi titik awalnya ia mulai 

tertarik dengan politik Cina. 

Pada tahun I 909 Song Ailing berhasil menyelesaikan pendidikannya 

dari Universitas Wesleyan. Ia pun segera pulang ke Cina dan ia sudah 

diyakinkan alcan mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris Sun Yat-sen, 

kawan baik ayahnya. Saat itu hubungan Song Chali dan Sun Yat-sen 

sangatlah baik. Mereka bertemu pertama kali pada tahun 1894 pada kebaktian 

hari minggu di gereja Methodist'. Mereka berdua memiliki banyak kesamaan 

terutama ambisi dalam perubahan Cina yang lebih baik di masa depan. Itulah 

yang membuat Song Chali akhimya banyak membantu Sun Yat-sen dalam 

'http://www.wesleyancollege.edu/favicon.ico 
http://www.wesleyancollege.edu/favicon.ico 
tto://history.cultural-china.com 
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pemberontakan-pemberontakan yang ia lakukan terutama dalam ha! 

pendanaan pemberontakan. Maka tidaklah heran jika Song Ai-ling mendapat 

pekerjaan itu. 

Pekerjaan sebagai sekeretaris hanya dijalaninya selama lima tahun 

saja, karena Song Ailing memutuskan untuk menikah dengan seorang pria 

yang di masa mendatang menjadi menteri keuangan di Hongkong yang 

bernama HH Kung atau Kong Xiangxi (7L##). Posisinya ini kemudian 

digantikan oleh adiknya Song Qingling yang setahun sebelumnya yaitu tahun 

19 l3 telah menyelesaikan pendidikannya di universitas yang sama dengannya, 

Universitas Wesleyan. Maka sejak tahun 1914 Song Qingling resmi menjadi 

sekretaris Sun Yat-sen. Namun tanpa disadari hubungan kerja mereka 

akhirnya berkembang menjadi hubungan cinta. Mereka saling memahami 

satu sama lain, saling berbagi tentang hasrat dan ambisi mereka pada negeri 

tercinta mereka. Hal ini membawa mereka pada keputusan untuk menikah. 

Sayangnya, Song Chali tidak menyetujui pemikahan mereka. Karena 

perbedaan usia mereka yang terlampau jauh yaitu 26 tahun. Selain itu Sun 

Yat-sen saat itu sudah menikah dengan seorang perempuan yang bemama Lu 

Muzhen (# J) dan memiliki dua orang putera yaitu Sun Fo ({h4#) dan 

Sun Ke (h#) dan juga dua orang puteri, Sun Yan (h) dan Sun Wan (h 

) " N a m u n  Song Qingling tidak menghiraukan itu mereka tetap 

melaksanakan pernikahannya di Jepang pada tanggal 25 Oktober 1915.  

Sejak pernikahannya ini, Song Qingling benar-benar memulai peranan 

pentingnya dalam dunia perpolitikkan Cina. la melakukan peranannya ini 

selama 70 tahun. la mengabdikan seluruh jiwa dan raganya dalam poltik Cina. 

Ia tidak henti-hentinya menyuarakan pemikiran Sun Yat-sen kepada seluruh 

masyarakat Cina. Terutama ia berusaha menerapkan konsep pemikiran Sun 

Yat-sen yang dikenal dengan Tiga Prinsip Rakyat Samin Zhuyi (E ± ), 

" http://www.drsunyat-sen.org/about-us.html 
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yang isinya adalah nasionalisme, demokrasi dan sosialisme, dalam setiap 

kesempatan 

Song Qingling juga tidak hanya berperan dalam dunia politik saja 

semasa hidupnya, tetapi ia juga banyak bergerak dalam kegiatan sosial 

terutama konsentrasinya pada kehidupan kaum wanita Cina dan anak-anak. Ia 

banyak memberikan perhatian pada perkembangan anak-anak. Bahkan kini di 

RRC kita dapat banyak menemui yayasan-yayasan yang memperhatikan 

kehidupan kaum wanita dan anak-anak atas namanya. Yayasan-yayasan ini 

didirikan semata-mata sebagai bentuk penghargaan negara bagi perjuangan 

Song Qingling semasa hidupnya. 

Ia adalah sosok wanita Cina modem yang sangat berpengaruh di Cina. 

Peran besamnya ini menghantarkan dia sebagai seorang pejuang komunis yang 

patriot, intemasionalis dan demokratis yang sangat dihormati di negaranya. 

Bagi rakyat Republik Rakyat Cina ia adalah salah satu pendiri negara. 

Seorang nasionalis bagi semua orang Cina di manapun berada termasuk di 

Taiwan!'. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Masalah yang akan diidentifikasikan dalam skripsi ini adalah apa saja 

tindakan-tindakan politik yang di lakukannya selama hidupnya dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Cina dan kemajuannya. 

Sejak Song Qingling menjadi sekretaris pribadi Sun Yat-sen ia banyak 

ambil bagian dalam dunia politik Cina. Dengan intelijensinya yang luar biasa, 

ia menjadi salah satu tokoh penting yang ikut membangun Cina baru. Ia 

adalah seorang wanita non kerajaan dari keluarga Song yang memiliki rasa 

'' ttp://www.womenofchina.cn 
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nasionalis yang tinggi terhadap bangsanya, yang semasa hidupnya berjuang 

bersama-sama tokoh politik lainnya mewujudkan negara Cina yang bebas 

dari imperialisme. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Selama masa revolusi Cina yang berlangsung dari tahun 19 1 1  sampai 

awal terbentuknya Republik Rakyat Cina, banyak peristiwa sejarah yang 

terjadi di dalamnya. Banyak tokoh besar yang ikut terlibat dalam membentuk 

negara Cina. Di antara tokoh-tokoh besar ini ada seorang tokoh besar wanita 

yang semasa hidupnya ikut memperjuangkan kemerdekaan Cina dan 

kemajuannya yaitu Song Qingling. 

Dalam skripsi ini penulis menjelaskan sejauh mana peranan Song 

Qingling dalam membangun negaranya. Bagaimana ia terlibat dalam tiap 

peristiwa sejarah yang terjadi dan sumbangsihnya kepada negara Cina. 

1.4 Perumusan Permasalahan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut : 

I .  peranan politik apa saja yang Song Qingling lakukan selama ia bergelut 

dalam dunia politik Cina? 

2. mengapa pada akhirnya ia memutuskan untuk berpihak pada Partai 

Komunis, sedangkan kedua saudaranya tetap dengan paham nasionalis? 

3. tindakan apa saja yang telah ia ambil dalam ikut serta memajukan dan 

menyejahterakan kehidupan wanita dan anak-anak di RRC diluar 

tindakan politik kenegaraannya? 

Universitas Darma Persada 7 



1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan-tindakan apa saja 

yang dilakukan Song Qingling 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. Penulis juga 

menjelaskan mengapa akhimya Song Qingling, seorang nasionalis, memilih 

berpihak pada kaum Komunis setelah kematian suaminya. Dan karena karir 

politik Song Qingling bar benar-benar dimulai setelah pernikahannya 

dengan Sun Yat-sen, maka penulis juga akan sedikit mengulas mengenai 

kehidupannya bersama Sun Vat-sen dalam memperjuangkan terbentuknya 

Cina baru yang bebas dari imperialisme. 

Selain itu, penulis juga ingin mengangkat sisi wanita dari Song 

Qingling yang tidak dapat ia tinggalkan yaitu rasa cintanya pada anak-anak 

dan bagaimana ia cukup banyak terlibat dalam perkembangan dan perubahan 

untuk wanita dan anak-anak di negaranya yang dikemudian hari menjadi 

inspirasi bagi banyak orang dt Cina maupun di luar negeri. 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif 

historis untuk menjelaskan peranan politik dari Song Qingling dan juga 

prestasi dan sumbangsihnya pada negara Cina. Sedangkan untuk penelitian, 

penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang berupa buku, artikel koran 

online, artikel majalah online dan internet. 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan buku dan 

bahan pendukung lainnya yang berbahasa Cina (sumber primer) selain itu 
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penulis juga menggunakan buku-buku dan pendukung lainnya dalam bahasa 

Indonesia dan lnggris (sumber sekunder). 

I. 7 Manfaat Penelitian 

Melalui skripsi ini penulis berharap dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa juga siapa pun yang membaca mengenai tokoh-tokoh wanita di 

Cina yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan negara Cina. 

Supaya mahasiswa juga dapat mengambil nilai-nilai positif dan memahami 

pemikiran serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh wanita 

Cina . 

1.8 Sistem Ejaan 

Istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan ejaan resmi 

yang berlaku di Cina yaitu Hanyu Pinyin ( i # {%) dan huruf Cina 

Hanzi@/). Namun demikian, nama-nama yang sudah popular dikalangan 

masyarakat luas akan tetap ditulis seperti adanya dan diberi dalam bahasa 

Cina (dengan ejaan Hanyu Pinyin) serta diikuti hurufCina Hanzi. 

1.9 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi empat bab. Dengan bab I 

merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

landasan teori, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistem ejaan yang 

digunakan dalam keseluruhan skripsi. 
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Selanjutnya dalam bah II penulis memaparkan mengenai kehidupan 

awal Song Qingling dari mulai mengenyam pendidikan di luar negeri. 

Kemudian awal dimulainya kegiatan politik Song Qingling setelah menjadi 

sekretaris juga sekaligus sebagai istri dari Sun Yat-sen. Penulis juga 

memaparkan mengenai berbagai peranan politik yang dilakukan Song 

Qingling dalam meneruskan konsep Sanmin Zhuyi bersama dengan PKC 

setelah kematian suaminya. Selain itu penulis juga menjelaskan mengapa 

pada akhirnya Song Qingling memilih untuk berpihak pada PKC dalam 

membangun Cina. 

Dalam bab III penuhs menjelaskan berbagai peranan politik Song 

Qingling setelah masa berdirinya RRC dan partisipasinya dalam memajuk.an 

kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Cina. selain itu penulis juga 

menjelaskan bagaimana negara menghargai jasa-jasa yang telah diberikan 

Song Qingling hingga akhir hayatnya. 

Bab IV pada skripsi ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

akhir. 
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