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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatnya  peran  aktor  non  pemerintah  pasca  berakhirnya  perang 

dingin,  seperti  media  massa,  Non  Government  Organizations  (NGOs)  maupun 

Multi  National  Corporations  (MNCs),  menyebabkan  negara  bukanlah  satu 

satunya aktor  utama dalam menjaga  ataupun memperoleh  kepentingan  nasional. 

Media  massa  misalnya,  merupakan  sebuah  wadah  yang  sangat  efektif  dalam 

menyebarkan  informasi  ataupun  menularkan  gagasangagasan  yang  ingin 

disampaikan.  Televisi  sebagai  contohnya,  adalah bagian  dari media massa  yang 

mampu  membawa  drama  kejadian  secara  lebih  dekat  ke  pemirsa  yang  sedang 

melihat. Sehingga dengan mudah mempengaruhi opini pemirsanya sesuai dengan 

apa yang digambarkan dan diharapkan. 

Melihat  besarnya  kemampuan  televisi  dalam  mempengaruhi  pikiran 

pemirsanya, peran televisi kemudian menjadi sangat  signifikan dalam membantu 

mengembangkan  kebijakan  soft  power  suatu  negara.  Soft  power  adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menerima kekuatan nilainilai 

normatif  suatu  bangsa,  media,  praktek  bisnis,  pendidikan  dan  bahasa. 1  Dalam 

definisi  ini media menjadi  bagian  soft  power  negara  yang  dapat mempengaruhi 

dan diterima oleh pihak lain sehingga dapat melakukan sesuatu yang di kehendaki 

tanpa pihak tersebut merasa dipengaruhi. 

1  Joseph Nye, 1990, Bound  to Lead: The Changing Nature of American Power,  dalam,Wanning 
Sun, 2010, Mission  Impossible? Soft Power, Communication Capacity, and  the Globalization of 
Chinese Media, International Journal of Communication 4, hal. 56
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China  Central  Television  (CCTV)  adalah  sebuah  lembaga  penyiaran 

nasional  milik  Republik  Rakyat  China  (RRC).  Dahulunya  bernama  Beijing 

Television  kemudian  berganti  nama  menjadi  CCTV.  Jangkauan  siaran  CCTV 

telah  sampai  ke  setiap  sudut Negara China,  bahkan CCTV  juga memiliki  akses 

siaran  ke  berbagai  stasiun  televisi  lokal  milik  pemerintah  daerah  di  seluruh 

wilayah  RRC.  Pemerintah  China  merasa  perlu  untuk  mengembangkan  stasiun 

televisi nasionalnya dalam skala internasional sehingga dapat diakses oleh setiap 

orang  diberbagai  belahan  dunia.  Pemerintah  China  kemudian  meluncurkan 

program  CCTV  Internasional  (CCTVI)  pertama  dalam  bahasa  Mandarin  pada 

saluran  CCTV  4,  selanjutnya  di  iringi  dengan  penambahan  saluran  berbahasa 

asing  lainnya  seperti  Inggris,  Perancis,  Arab,  Spanyol  dan  Rusia.  Langkah 

Pemerintah China dalam mengambil  kebijakan perluasan sayap media global  ini 

kemudian  diklaim  sebagai  salah  satu  arah  dalam  mengembangkan  kebijakan 

China’s soft power. 

Bagi  negara  yang  sedang mengembangkan soft power  nya  seperti China, 

kekuatan dalam mempengaruhi opini publik menjadi sangatlah penting. Menurut 

E.H  Carr  terdapat  tiga  kategori  untuk  memperoleh  international  power  yaitu; 

militer,  ekonomi  dan  power  over  opinion. 2  Kekuatan  dalam  mengontrol  opini 

publik menjadikan  negara memiliki  international  power.  Namun  cara  apa  yang 

ditempuh  oleh  negara  tergantung  kebijakan  yang  dibentuk  oleh  pemerintah. 

Biasanya  power  over  opinion  dapat  diraih  dengan  memanfaatkan  kemampuan 

media massa seperti televisi sebagai media diplomasi publik yang sangat efektif. 

2  Joseph Nye,  Foreword,  dalam, Watanabe Yasushi,  and David  L. McConnell  (eds),  2008,  Soft 
Power  Super  Power Cultural  and National Assest  of  Japan  and The United  States, New York: 
M.E. Sharpe, Inc. hal. ix
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Era modernisasi dan politik pintu terbuka (gaige kaifang) merupakan poin 

penting dimana China merasa perlu menerapkan strategi soft power sebagai salah 

satu arah dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Sebagai alat pelaksana dari 

kebijakan tersebut, kemudian dimanfaatkanlah  lembaga penyiaran nasional milik 

Negara  yaitu  CCTV.  Tujuannya memperkenalkan  China  ke  dunia  internasional 

melalui paradigmaparadigma  yang ditunjukan  lewat berbagai  siaran  televisinya. 

Sehingga  suara  dan  profil  atau  citra  China  dapat  menjangkau  ribuan  rumah  di 

setiap  belahan  dunia. 3  China  merasa  perlu  memberikan  klarifikasi  terhadap 

pencitraan tentang dirinya atas pemberitaan negatif yang berkembang di luar batas 

wilayah China akhirakhir ini. 

Pemberitaan negatif mengenai China  yang  biasanya  diangkat  oleh media 

asing, dapat di katakan di latar belakangi dengan membaca fenomena kebangkitan 

China. Apresisasi  terhadap pertumbuhan ekonomi China  yang  terus berkembang 

secara  komprehensif, memberikan  kecemasan pihak  lain hingga mengasumsikan 

China  akan  menjadi  kompetitor  dalam  sumber  penghasilan,  pendanaan  dan 

perdagangan  dunia,  bahkan  lebih  menakutkan  lagi  apabila  China  melengkapi 

persediaan senjatanya yang akan digunakan untuk ekspansi militer ke negara lain. 4 

Asumsiasumsi miring tersebut terjadi seiring membaiknya kondisi perekonomian 

dan  stabilitas  politik  China  selama  tiga  dekade  terakhir.  China  telah  berhasil 

menaikkan  status  profil  globalnya  dalam  sistem  politik  internasional  berkat 

kebangkitan ekonominya. 

3 Li Changchun speech on 50 th  anniversary of the establishment of CCTV, dalam, Wanning Sun, 
2010, op.cit, hal. 55 
4  Bertrand  Ateba,  2002,  Is  The  Rise  of  China  A  Security  Threat?,  hal.3  lihat  di, 
http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol10ns/ateba.pdf, diakses tanggal 30 Mei 2010.

http://www.polis.sciencespobordeaux.fr/vol10ns/ateba.pdf
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Sehingga  di  tahun  2001  China  berturutturut  meraih  keberuntungan. 

Pertama China  telah  diberi  kepercayaan  untuk menjadi  anggota  dari Organisasi 

Perdagangan  Dunia  (WTO),  kedua,  setelah  berkalikali  gagal    akhirnya  China 

terpilih menjadi tuan rumah Olympic Games untuk tahun 2008. Ditengah suka cita 

China dalam merayakan keberhasilannya menjadi anggota WTO dan tuan rumah 

olimpiade  dunia.  Berkembanglah  pemberitaanpemberitaan  negatif  mengenai 

China  seperti pemberitaan  negatif  tentang China  sebagai pelanggar HAM berat, 

karena  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  beberapa  wilayah  China  seperti 

Tibet  dengan  kekerasan.  Pemerintah  China  diberitakan  menggunakan  tindak 

represif dalam mengatasi pembubaran demo para biksu di Kota Lhasa menjelang 

dilaksanakannya Olimpiade Beijing pada bulan Maret tahun 2008 yang lalu. Salah 

satu media asing mengatakan bahwa polisi China mengerahkan gas air mata untuk 

menghentikan aksi demo rakyat tibet, dan beberapa koresponden dari Radio Free 

Asia yang berbasiskan di AS mengatakan setidaknya tedapat dua mayat di  jalan 

jalan Kota Lhasa. 5 

Pemberitaan miring seperti yang di informasikan oleh media asing sejenis 

di  atas,  menempatkan  China  sebagai  tersangka  pelaku  kekerasan  pada  para 

demostran Tibet oleh banyak pihak. Tetapi tindakan anarkis yang dilakukan oleh 

rakyat  tibet  dalam  aksi  demo  yang  selama  ini  dilakukan  justru  tidak  pernah  di 

ungkapkan  oleh  media. 6  Hal  ini  tentu  saja  memunculkan  opini  bahwa  memang 

pada dasarnya pemerintah China lah yang represif. Sehingga tujuan yang muncul 

5  Batas  Waktu  Demonstran  Tibet,  di: 
http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/03/080314_tibetprotest.shtml,  di  akses  tanggal 
28 Januari 2011. 
6  A.  Zaenurrofik,  2008,  China  Naga  Raksasa  Asia:  Rahasia  Sukses  China  Menguasai  Dunia, 
Yogyakarta: Garasi, hal 152.

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/03/080314_tibetprotest.shtml
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adalah  keyakinan  dogmatis  bahwa  Tibet  benarbenar  ditindas  oleh  China. 7  Dari 

sebagian  pemberitaan  negatif  media  asing  inilah  kemudian  Pemerintah  China 

mengisyaratkan  agar  media  televisi  nasional  milik  China  harus  bisa 

mengembangkan  sayapnya  ke  ranah  media  global  agar  dapat  membendung 

informasi  negatif  yang  cenderung  di  ungkapkan  oleh  media  asing  hingga 

memperburuk citra China di lingkungan internasional. 

Meskipun  era  kebangkitan  China  dianggap  telah  berhasil  meningkatkan 

status China  dalam  konstelasi  politik  internasional,  namun  kebangkitan  ini  juga 

meningkatkan  pemberitaan  negatif mengenai  China.  Untuk mengatasinya  China 

lebih  memilih  jalan  untuk  mengembangkan  strategi  kebijakan  luar  negeri  soft 

power  agar  dapat  meraih  kembali  simpati  dan  kepercayaan  dari  publik 

internasional.  Pemerintah  China  kemudian  Menjual  Slogan  “Dunia  yang 

Harmonis” 8  (hexie shijie) yang sebelumnya diformulasikan dalam kebijakan luar 

negerinya yaitu “bangkit dengan damai” (heping jueqi). 9 

Kebijakan  soft  power  China  kemudian  di  formulasikan  kedalam  bentuk 

penguasaan terhadap sektor media seperti televisi. Meskipun kelancaran persiapan 

Olimpiade  beijing  2008  sempat  terhambat  dengan  mencuatnya  kembali  konflik 

7 Ibid. 
8 Slogan dunia yang harmonis dimaksudkan sebagai menjaga perdamaian dan kestabilan keamanan 
dunia  demi  mendorong  kemakmuran  bersama,  dengan  berpegang  teguh  dengan  pandangan 
keamanan  baru  yaitu  saling  percaya,  saling  menguntungkan,  sama  derajat,  dan  berkolaborasi, 
dalam rangka di  samping memelihara keamanan negerinya sendiri,  juga menghormati keamanan 
dan keprihatinan negara  yang  lain. Berbagai  pihak hendaknya  berpegang  teguh  pada asas  tujuan 
dan prinsip  yang  tercantum dalam Piagam PBB, berupaya menyelesaikan persengketaan melalui 
cara damai, dengan tegas menentang terorisme, separatisme dan ekstrimisme dalam segala bentuk, 
dan terus memperdalam kerjasama internasional. 
Pernyataan  tersebut ditekankan oleh Presiden China Hu Jintao pada Sidang Majelis Umum PBB 
Ke64 dan menyampaikan pidato di markas besar PBB di New York tanggal 23 September 2009. 
Untuk  lebih  jelas  lihat  di,  Pemimpin  Tiongkok  Serukan  Pembangunan  Dunia  Harmonis  Yang 
Damai  Kekal  dan  Makmur  Bersama,  http://big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/surabaya.china 
consulate.org/indo/zyxw/t606644.html, diakses tanggal 31 Mei 2010. 
9  I. Wibowo, Tibet dan Empat Dilema China, KOMPAS, 08 April 2008.

http://big5.fmprc.gov.cn/gate/big5/surabaya.china-consulate.org/indo/zyxw/t606644.html
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Pemerintah  China  dengan  rakyat  Tibet.  Namun  banyak  pihak  pasti  akan  setuju 

jika China  telah berhasil menyelenggarakan Olimpiade Beijing pada  tahun 2008 

lalu.  Para  pemimpin  dunia  terkesan  dengan  kemampuan  China  sebagai  event 

organizer  olahraga  terakbar  dunia  dengan  menjadikan  Olimpiade  ini  sebagai 

Ajang  pesta  kebudayaan  yang  cukup  spektakuler.  Keberhasilan  pelaksanaan 

olimpiade tersebut tentu saja tidak terlepas dari informasi yang di blow up secara 

besarbesaran melalui media massa. Media massa khususnya televisi yang sangat 

berjasa  dalam memberikan  informasi mengenai  berbagai  kegiatan  selama  event 

olahraga dunia tersebut berlangsung. 

Televisi merupakan  produk  dari  kebudayaan  yang  paling menarik  untuk 

disimak.  Hal  ini  disebabkan  karena  televisi  mampu  menampilkan  berbagai 

program yang menarik hati pemirsanya, sebagai contoh seperti acara musik, film, 

berita dan  lain  sebagainya. Bahkan  selanjutnya  televisi  dapat digunakan  sebagai 

sarana propaganda politik oleh pemerintah, banyak kalangan birokrat yang  ingin 

meraih  simpati  dan  memperoleh  banyak  pendukung  dengan  berlombalomba 

memasang  iklan di  televisi. Secara  tidak  langsung atau tanpa sadar para pemirsa 

yang  melihat  televisi  akan  terpengaruh  dengan  berbagai  tayangan  yang 

ditampilkan baik positif maupun negatif. 

Kemampuan  televisi  dalam mempengaruhi  publik  inilah  yang  kemudian 

menjadi latar belakang Pemerintah China melaksanakan kebijakan soft power nya, 

selain  dipengaruhi  dari media  televisi  asing  yang  lebih  dahulu  go  international 

seperti AlJazeera, CNN, BBC dan lain sebagainya. Pemerintah China kemudian
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menjalankan kebijakan “go ing out project” 10 dengan meluncurkan saluran CCTV 

internasional guna membangun dan memperbaiki citra China, serta membendung 

citra negatif China yang berkembang di luar negeri. Dengan harapan ketika China 

berhasil mengakomodasi opini masyarakat di  negara  lain mengenai pendapatnya 

tentang  China,  dapat  merubah  prilaku  negara  sebagai  aktor  utama  dalam 

hubungan  internasional  untuk  juga  mengasumsikan  China  dalam  opini  positif 

masyarakatnya  sehingga  tidak  terusmenerus menganggap China  sebagai  sebuah 

tantangan atau ancaman. 

CCTV  dapat  dikatakan  memiliki  pemirsa  yang  paling  besar  di  seluruh 

dunia.  Karena  ia  memiliki  jaringan  paling  luas  dan  ditonton  95,9%  penduduk 

China. 11  CCTV  4  merupakan  saluran  internasional  pertama  yang  berbahasa 

Mandarin  dengan  target  orangorang  China  di  perantauan.  Ada  juga  CCTV  9 

sebagai  saluran  internasional  berbahasa  Inggris  yang  ditargetkan  bagi  para 

pemirsa  yang  tidak  bisa  berbahasa  Mandarin  namun  ingin  mengetahui  berita 

mengenai  China.  CCTV  Internasional  seperti  CCTV  4  dan  CCTV  9  disiarkan 

melalui enam satelit untuk dapat menarik 45 juta pelanggan televisi global di luar 

wilayah China. 12  Pembangunan citra yang dipoles melalui siaransiaran televisi 

China  yang  berskala  internasional  seperti  CCTV  ini  diharapkan  berpengaruh 

hingga di luar batas wilayah China. 

10 “go ing out project” adalah kebijakan melakukan ekspansi media televisi ke ranah internasional 
yang tujuannya untuk menyuarakan pendapat Pemerintah China ke seluruh dunia. Lebih jelas lihat 
di,  John  Jirik,  The PRC’s  ‘Going Out’ Project: CCTV  International  and The  Imagination Of A 
Chinese  Nation,  hal.5  di: 
http://cas.lehigh.edu/CASWebAdmin/Uploads/Documents/Jirik_lecture.pdf,  diakses  tanggal  12 
Oktober 2010. 
11  A.  Zaenurrofik,  2008,  China  Naga  Raksasa  Asia:  Rahasia  Sukses  China  Menguasai  Dunia, 
Jogjakarta: Garasi, hal.170 
12 Christopher H. Sterling, 2009, Encyclopedia of Journalism; Volume 1, Washington DC: SAGE 
Publication Inc, hal. 294

http://cas.lehigh.edu/CASWebAdmin/Uploads/Documents/Jirik_lecture.pdf
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Kekuatan  televisi  sebagai  produk  kebudayaan  suatu  bangsa  dan  negara, 

menjadi daya  tarik  tersendiri bagi  negara  lain. Sasaran pemerintah China adalah 

pengembangan  budaya  dalam  negeri  agar  lebih  bersaing  sekaligus  melakukan 

ekspor  budaya. 13  Kebudayaan  China  dimanfaatkan  untuk  menarik  perhatian 

publik  internasional dalam membentuk paradigma  tentang China  sebagai “China 

baru”. China Baru  adalah  sebuah citacita  dan  semangat  kemajuan  untuk  keluar 

dari kemiskinan dan kesengsaraan. 14 

Gambaran China baru yang diharapkan saat ini ialah China sebagai tempat 

yang  penuh  peluang  dan  sangat  menjanjikan  bagi  para  investor  yang  ingin 

menginvestasikan  kekayaannya  di  China.  China  adalah  negara  yang  kini  lebih 

mengedepankan  persahabatan  dan  perdamaian,  dengan  tidak  mengunakan  hard 

power  melainkan  soft  power  yang  mampu  mencitrakan  China  seperti  harapan 

pemerintah dan rakyatnya. Sesuai dengan slogan yang dimiliki “your window on 

China and look the world” CCTV diharapkan menjadikan China sebagai  jendela 

untuk  melihat  dunia,  dan  sebaliknya  hal  ini  juga  dapat  dimaknai  sebagai  cara 

dunia memandang China melalui CCTV. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan masalah yang ingin dikemukakan oleh penulis adalah: 

•  Mengapa  CCTV  Internasional  dapat  digunakan  sebagai  instrumen 

China’s soft power untuk membendung image negatif China? 

13  Natalie Soebagjo,  Tebar Pesona di  Indonesia: Cara Cina Mengambil Hati  Indonesia, dalam  I. 
Wibowo  &  Syamsul  Hadi  (Eds),  2009,  Merangkul  China:  Hubungan  IndonesiaCina  Pasca 
Soeharto. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 105 
14 FX Sutopo, 2009, China Sejarah Singkat, Jogjakarta: Garasi, hal.133
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kemampuan  sebuah 

negara  seperti  China  dalam  mengembangkan  kebijakan  soft  power,  khususnya 

melalui  penggunaan  media  televisi  seperti  China  Central  Television  (CCTV) 

sebagai  alat  politik  pencitraan  negara,  dengan  mempengaruhi  opini  masyarakat 

lewat berbagai program yang disiarkan oleh CCTV. 

1.4 Kajian Pustaka 

1.4.1  Penelitian Terdahulu 

Kajian  mengenai  soft  power  dan  diplomasi  publik  diteliti  oleh  Natalia 

Soebagyo 15 ,  beliau  menulis  mengenai  “Tebar  Pesona  China  di  Indonesia:  Cara 

Cina Mengambil Hati  Indonesia”. Tulisan ini menyoroti hubungan antara China 

Indonesia  dari  segi  sosiokultural. Diawali  dari munculnya  China Threat  Theory 

yang mengharuskan China menggenjot diplomasi publiknya  agar  tetap menjalin 

hubungan  baik  dengan  Indonesia.  Pengembangan  soft  power  dimulai  dengan 

mengadakan  kerjasama  dengan  negaranegara  di  ASEAN  seperti  kerjasama 

ASEAN + 3 (China, jepang, dan Korea). 

Merujuk dari tulisan yang di publikasikan oleh Joshua Kurtlanzik, Natalie 

mengungkapkan  bahwa  sebenarnya  telah  lama  pemerintah  RRC  menggenjot 

kuasa lunaknya dengan menggunakan diplomasi publik yang ditandai oleh charm 

offensive.  Charm  offensive  sendiri  merupakan  sebuah  upaya  tebar  pesona  oleh 

15 Natalie Soebagio adalah dosen tamu pada Jurusan Ilmu Politik FISIPUI, beliau adalah Pendiri 
dan Wakil Ketua “Centre for Chinese Studies” yang mana tulisantulisan beliau dapat ditemui di 
berbagai bab dalam buku yang terbit di luar maupun dalam negeri.
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pemerintah  RRC  untuk  menunjukan  soft  powernya. 16  Upaya  yang  dilancarkan 

antara  lain  dengan  doktrin  winwin  relation  dalam  menjalin  kerjasama  dengan 

negara  lain.  Winwin  relation  dimaksudkan  sebagai  hubungan  kerjasama  tanpa 

memandang  latar  belakang  suatu  negara,  dengan  sikap  noninterference  dan 

menggunakan daya tarik budaya China yang ribuan tahun sebagai nilainilai yang 

dapat ditularkan ke negara lain. 17 

Cara  China  memikat  hati  negaranegara  di  ASEAN  diawali  dengan 

diterimanya China sebagai anggota ASEAN Regional Forum (ARF). Kesempatan 

ini digunakan China untuk menjalin berbagai kesepakatan dan kerjasama dengan 

ASEAN  seperti  kesepakatan  untuk  menjalankan  strategi  Good  Neighbourliness 

Dan Mutual  Trust  tahun  1997,  kemudian  penandatanganan Declaration  on  the 

Conduct in the South China Sea pada tahun 2002, setelah itu menjadi rekan dialog 

pertama  yang  menjadi  Framework  Agreement  On  ASEANChina  Economic 

Cooperation di tahun 2003. 18 

Setelah  berhasil  memperoleh  kepercayaan  di  tingkat  ASEAN,  China 

kemudian  beralih  pandangan  untuk  memikat  hati  Indonesia.  Normalisasi 

hubungan diplomatik antara kedua negara yang sempat beku pada masa orde baru 

telah  di  cairkan.  Hubungan  kerjasama  antara  IndonesiaChina  kemudian 

dicerminkan  dalam  beberapa  jalur  seperti,  pembentukan  jalur  pendidikan  dan 

institut konfusius di Indonesia, jalur penyebaran budaya populer China, kerjasama 

16 Natalie Subagio, Tebar Pesona China di Indonesia: Cara Cina Mengambil Hati Indonesia dalam, 
I. Wibowo & Syamsul Hadi (Eds), 2009, op.cit, hal.102 
17  Joshua Kurlantzick, China’s Charm Offensive in Southeast Asia, dalam Natalie Subagio, Tebar 
Pesona China di Indonesia: Cara Cina Mengambil Hati Indonesia, dalam I. Wibowo & Syamsul 
Hadi, Ibid, hal.103 
18 Ibid, hal.107
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antara  media  massa  China  dengan  Indonesia,  kerjasama  sister  city  antara  kota 

Jakarta  dengan  Beijing  dan  Shanghai,  Kota  Medan  dengan  Chengdu,  bahkan 

hingga  jalur  pariwisata  dan  jalur  bantuan  luar  negeri  bagi  Indonesia  yang 

dipermudah oleh pemerintah China. 19 

Penelitian  terdahulu  lainnya  yang  juga mengkaji masalah  yang  sama  ini 

ialah Nana  Restiana 20  yang menulis mengenai  “Diplomasi  Publik  China Dalam 

Olimpiade Bejing 2008”. Penelitian  tersebut mengenai bagaimana peran penting 

Olimpiade  Beijing  dalam  mengembangkan  diplomasi  publiknya  untuk 

membendung  persepsi  negatif  dari  masyarakat  internasional  terhadap  China. 

selain  itu  pula  Olimpiade  Beijing  juga  dianggap  sebagai  ajang  pameran 

kebudayaan China  yang  spektakuler  dan  keberhasilan  ekonomi  China  semenjak 

era keterbukaan. 

Terdapat  persamaan  penggunaan  alat  penjelas  dari  kedua  penelitian 

tersebut  yaitu  samasama  menggunakan  diplomasi  publik.  Diplomasi  publik 

merupakan sebuah upaya diplomasi yang tidak menggunakan pemerintah ataupun 

negara  sebagai  aktor  langsung  dalam  hubungan  internasional,  Melainkan 

menggunakan  media  massa  atau  NGOs  Internasional  untuk  mencapai  tujuan 

nasional. 21  Aktoraktor  tersebut  lebih  bisa  diterima  oleh  masyarakat  karena 

terlepas  dari  simbolsimbol  kenegaraan.  Diplomasi  publik  sendiri  akan menjadi 

19 Ibid, hal 116128 
20  Nana  Restiana  adalah    alumni  mahasiswi  jurusan  hubungan  internasional  di  Universitas 
Muhammadiyah  Malang  yang  menulis  mengenai  “Diplomasi  Publik  China  dalam  Olimpiade 
Beijing”. (Unpublish) 
21 Djelantik.  Sukawarsini,  2008,  Diplomasi  antara Teori  dan Praktek, Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 
hal.187
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sangat efektif dengan bantuan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berkembang saat ini. 

Penggunaan diplomasi publik sebagai alat penjelas tentu saja tidak terlepas 

jauh  dari  konsep  soft  power  itu  sendiri.  Karena  diplomasi  publik  juga 

menggunakan budaya dan media massa  yang  tentu  saja  sejalan dengan  keluasan 

makna  soft  power.  Diplomasi  publik  adalah  sebah  proses  dimana  hubungan 

langsung  dengan  individu  di  suatu  negara  merupakan  upaya  untuk  memajukan 

kepentingan  dan  untuk  memperluas  dari  nilainilai  yang  di  wakili. 22  Diplomasi 

publik  bertujuan  menumbuhkan  opini  masyarakat  yang  positif  di  Negara  lain 

melalui  interaksi  dengan  kelompok  kepentingan. 23  Oleh  karena  itu  diplomasi 

publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan 

perubahan  sikap  masyarakat,  serta  saling  pengertian  dalam  melihat  persoalan 

politik luar negeri. 24 

Keseluruhan  penelitian  terdahulu diawal  sangat  bermanfaat bagi  penulis 

sebagai  bahan  perbandingan  dalam  menulis  dan  menjadi  bahan  referensi 

tambahan  bagi  penulis.  Penulis  berusaha menekankan  pada  penggunaan  konsep 

soft  power.  Melalui  CCTV  Internasional  yang  merupakan  bagian  dari  media 

komunikasi massa, yang mana berarti CCTV Internasional merupakan bagian dari 

aktor  diplomasi  publik  yang  kesembilan  yaitu  komunikasi/media  massa.  Soft 

Power  China  kemudian  dikembangkan  melalui  programprogram  siaran  yang 

dibuat  oleh  CCTV,  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  opini  publik 

22  Paul Sharp,  Revolutionary States, Outlaw Regimes and The Techniques  of Public Diplomacy, 
dalam  Inggrid  d’Hooge,  2007,  The  Rise  of  China  public  Diplomacy,  The  Hague:  Netherland 
Institutes of International Relation Clingendael, Clingendael Diplomacy Papers No.12, hal.5 
23 Sukawarsini Djelantik, op.cit, hal.191 
24 Ibid,
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internasional yang menonton CCTV internasional menjadi lebih positif mengenai 

China.  Sehingga  secara  bertahap  akan  meredam  image  negatif  China  yang 

berkembang akibat kebangkitan China dalam dunia internasional. 

1.4.2  Teori dan Konsep 

1.4.2.1  Soft Power 

Power  adalah  kemampuan  suatu  aktor  (individu  kelompok  atau  negara 

bangsa)  mempengaruhi  pikiran  dan  tingkah  laku  aktor  lain  sehingga  mau 

melakukan sesuatu  yang sebenarnya tidak disukainya. 25 Secara Sederhana power 

merupakan  kemampuan  untuk  mengontrol  atau  menguasai  sesuatu.  Tujuan 

berdirinya suatu negara sendiri ialah mengutamakan pencapaian powernya kepada 

negara  lain.  Secara  keseluruhan  power  tidak  selalu  harus  bersifat  destruktif. 

Power merupakan perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif. 

Konsep power  itu  sendiri dapat dibedakan menjadi dua  yaitu Soft Power 

dan  Hard  Power.  Soft  power  menekankan  pada  penguasaan  terhadap  bentuk 

bentuk  kekuatan  nasional  suatu  negara  yang  tidak  terlihat  seperti  ideologi, 

kebudayaan, dan nilainilai moral (intangible resources). Sedangkan hard power 

menekankan  pada  sumber  –  sumber  kekuatan  nasional  negara  yang  kasat mata 

seperti  kekuatan militer,  ekonomi,  jumlah  penduduk, dan  luas wilayah  (tangible 

resource).

Namun  teori  yang  diutamakan  oleh  penulis  sendiri  bukanlah  pada  hard 

power nya melainkan lebih menekankan pada soft power yang dimiliki oleh suatu 

25  Mochtar  Mas’oed,  1994.  Ilmu  Hubungan  Internasional  Disiplin    dan  metodologi.  Jakarta: 
LP3ES, hal.98
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negara. Soft power diartikan  sebagai  kemampuan untuk mendapatkan  hasil  yang 

diinginkan  dengan  cara menarik  perhatian pihak  lain,  daripada mempermainkan 

mereka  dengan  dorongan  materi,  kemampuan  ini  lebih  kepada  mengajak 

membujuk  daripada  memaksa. 26  Soft  Power  merupakan  kemampuan  untuk 

menarik dan mempengaruhi aktor lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan 

tidak melalui pemaksaan  yang  bersifat  kekerasan. Kemampuan  ini  sendiri  dapat 

diwujudkan  dengan  tiga  cara  yaitu  menarik  (attract),  memikat  (entice),  dan 

menjadikan milik (coopt). 

Joseph Nye menyatakan  bahwa  terdapat  tiga  sumber  kekuatan  dari  Soft 

Power yaitu, kebudayaan, ideologi politik dan kebijakan luar negeri. 

….  soft  power  of  a  country  “rests  primarily  on  three  resources:  its  culture  (in  places 
where it is attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and 
abroad),  and  its  foreign  policies  (when  they  are  seen  as  legitimate  and  having moral 
authority).” 27 

Soft Power dapat diaktualisasikan sebagai  kekuatan  nasional  suatu Negara,  yang 

didasarkan pada nilainilai, ideologi dan ciriciri budaya yang secara konkrit dapat 

diperlihatkan  melalui  kebijakan  dan  perilaku  negara  atau  produkproduk  yang 

dihasilkan  oleh  negara  tersebut  seperti  gaya  hidup,  musik,  film,  dan  makanan 

yang dikonsumsi secara luas. 

Dalam  hal  mengembangkan  Soft  Power  nya,  China  mengutamakan 

kebudayaan  dan  kebijakan  luar  negeri  sebagai  kekuatan  utama  dalam  menarik 

simpati dan kepercayaan masyarakat internasional. Kultur atau Kebudayaan dapat 

26 Naskah asli, Soft power is getting the outcomes one wants by attracting others rather than 
manipulating their material incentives. It coopts people rather than coerces them. Ditulis oleh 
Joseph S. Nye Jr., Bound To Lead: The Changing Nature Of American Power, dalam, 
_____________., 2008, The Power to Lead, New York: Oxford University Press, hal. 29. 
27 ___________., Foreword, dalam, Watanabe Yasushi, and David L. McConnell (eds). 2008. Soft 
PoweR  Superpowers  Cultural  and  National Assets  of  Japan  and  the  United  States.  New York: 
M.E. Sharpe, Inc, hal.x
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diartikan  sebagai  satu  unit  interpretasi,  ingatan  dan  makna  yang  ada  di  dalam 

manusia  dan  bukan  sekedar  dalam  katakata. 28  Kebudayaan  itu  mempengaruhi 

nilainilai  yang  dimiliki  manusia,  bahkan  sikap  dan  perilaku  manusia. 29  Aktor 

kebudayaan  itu  sendiri  adalah  manusia,  karena  setiap  tindakan  yang  dilakukan 

manusia selalu dalam ruang  lingkup kebudayaan. Kemampuan kebudayaan  yang 

bisa  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  individu  /  masyarakat  tidak  menutup 

kemungkinan  kebudayaan  juga  dapat  mempengaruhi  sikap  dan  perilaku  suatu 

negara. 

Suatu    negara  yang  mampu menampilkan  kontestasi  kebudayaan  dalam 

kebudayaan popular  yang sedang marak di era globalisasi  ini, maka dialah  yang 

akan  menguasai  peradaban.  Budaya  pop  yang  ditularkan  oleh  media  barat 

merupakan  tantangan  bagi  eksistensi  kebudayaan  lokal  ataupun  tradisional. 

Penguasaan  terhadap  media  nasional  yang  memiliki  banyak  jaringan  ke  media 

lokal bahkan bisa mempertahankan dan mengenalkan kebesaran dan keberagaman 

kebudayan  tradisional  yang  dimiliki  merupakan  faktor  penting  dalam  menarik 

simpati dan meningkatkan imej suatu negara. 

Pengembangan  sayap  media  global  China  melalui  CCTV  menjadi  cara 

cerdas  Pemerintah  China  untuk  merangkul  dunia.  Televisi  merupakan  sarana 

propaganda  yang  sangat  efektif  untuk  dapat  memanipulasi  suara  maupun 

pemberitaan  sehingga  dengan  mudah  mampu  mengkonstruksi  paradigma 

pemirsanya. Strategi penggunaan media massa di bidang  komunikasi  televisi  ini 

banyak memberikan keuntungan bagi pengembangan soft power yang dilancarkan 

28 Liliweri. ALo, 2002, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, Yogyakarata: LKIS, hal. 
10 
29 Ibid, hal.7



16 

oleh  Pemerintah  China.  Misalnya  saja  opiniopini  yang  dibentuk  oleh  media 

massa jika dimobilisasi dalam bentuk propaganda seperti tujuan ingin mencitrakan 

China  sebagai  negara  yang  cinta  damai  yang  tidak  mengancam  dan 

berkebudayaan  tinggi  akan  sangat  efektif  dilakukan  dengan  media  televise. 

Jurnalisme televisi mampu membawa drama kejadian menjadi lebih dekat dengan 

pemirsa. Hingga dengan mudah memanipulasi kejadian dan pemberitaan dengan 

penayangan  gambargambar  yang  mudah  membuat  pemirsa  bersimpati  ataupun 

antipati. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1  Jenis Penelitian 

Melihat dari segi pembahasan, penelitian  ini digolongkan pada penelitian 

eksplanatif.  Penelitian  eksplanatif  biasanya  menyoroti  hubungan  antar  variabel 

dan  kemudian  menguji  hipotesa  yang  dirumuskan  terlebih  dahulu.  Untuk 

mengetahui  variable  yang  akan  diuji  alangkah  lebih  baik  menentukan  unit 

eksplanasi dan unit analisanya terlebih dahulu. Unit analisa (variable dependent) 

yaitu perilaku  yang  hendak  kita deskripsikan,  jelaskan dan  ramalkan,  sedangkan 

unit eksplanasi (variable independen) yaitu perilaku yang dampaknya berpengaruh 

terhadap unit analisa yang hendak diamati. 30 

Judul dari penelitian  ini adalah CCTV Internasional sebagai China’s Soft 

Power  untuk  membendung  Image  Negatif  China.  Dari  judul  yang  sudah 

ditentukan  penulis  mengidentifikasi  variabel  analisa  (dependen)  yang  hendak 

30  Mochtar  Mas’oed,  1994.  Ilmu  Hubungan  Internasional  Disiplin    dan  metodologi.  Jakarta: 
LP3ES. Hal.35
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dijelaskan  dan  diramalkan  adalah  “Kebijakan  China’s  Soft  Power”  sedangkan 

varibel  eksplanasi  (independen)  atau  variabel  penjelas  yang  pengaruhnya 

berdampak pada unit analisa adalah “CCTV Internasional”. 

Terdapat  tiga model hubungan antar  variabel  yaitu; pertama, apabila unit 

ekspalanasinya  lebih  tinggi  dibanding  dengan  unit  analisanya  disebut  dengan 

analisa  induksionis,  kedua,  jika  unit  analisa  dan  unit  eksplanasinya  berada pada 

tingkatan yang sama maka disebut analisa korelasionis, ketiga, unit eksplanasinya 

lebih  rendah  daripada  unit  analisisnya  disebut  analisis  reduksionis. 31  Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Table 1.1 

Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 32 

U
N
IT
 E
K
SP

L
A
N
A
SI
  UNIT ANALISA 

Individu & Kelompok  Negara Bangsa 
Sistem Regional 

& Global 

Individu & Kelompok  Korelasionis  Reduksionis  Reduksionis 

Negara Bangsa  Induksionis  Korelasionis  Reduksionis 

Sistem Regional & 

Global 
Induksionis  Induksionis  Korelasionis 

Berdasarkan  variabel  yang  telah  ditentukan  oleh  penulis  sebelumnya. 

Penulis  mengamati  model  hubungan  antar  variable  penelitian  ini  digolongkan 

sebagai  analisa  korelasionis.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  peran  CCTV 

Internasional  sebagai  alat  Pemerintah  China  untuk  mengembangkan  kebijakan 

soft  power  China  yang  merupakan  politik  luar  negeri  China  itu  sendiri,  untuk 

31 Ibid, hal.38 
32 Ibid, hal.39



18 

mereduksi  atau  membendung  image  negatif  mengenai  China  yang  berkembang 

akibat era kebangkitan China di luar negeri. 

1.5.2  Metode Pengumpulan Data 

Dalam  suatu  penelitian,  data  sangat  dibutuhkan  untuk menguji  hipotesis 

yang  telah dirumuskan. Pengumpulan data  ini  erat kaitannya dengan metodologi 

penelitian. Oleh karena  itu, pengumpulan data harus dilakukan secara  sistematis, 

terarah  serta  sesuai  dengan  masalah  penelitian.  Ada  beberapa  hal  yang  harus 

diperhatikan  sebelum  pengumpulan  data  dilakukan,  yaitu;  jenis  data  yang 

diperoleh,  sumber  data,  cara  pengumpulan  data,  dan  jumlah  data  yang 

diperlukan. 33 

Berdasarkan sumbernya metode pengumpulan data ini dibedakan menjadi 

data primer dan  sekunder. Data primer merupakan  informasi  yang dikumpulkan 

peneliti langsung dari sumbernya, sedangkan data sekunder adalah informasi yang 

dikumpulkan  dari  pihak  lain. 34  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  oleh 

penulis  digolongkan  pengumpulan  data  sekunder.  Karena  peneliti  memperoleh 

informasi  tidak  langsung  dari  sumber  datanya,  melainkan  memperoleh 

berdasarkan  hasil  studi  pustaka,  baik  itu  dari  sumber  bukubuku  ilmiah,  jurnal, 

Koran maupun internet. 

33  Dr.  Hermawan Wasito,  1997.  Pengantar  Metodologi  Penelitian:  Buku  Panduan  Mahasiswa. 
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.69 
34 Ibid,
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Gambar 1.1 

Locus dan Focus Penelitian 

1.5.3  Teknik Analisa Data 

Data  yang  telah  terkumpul  dalam  tahap  pengumpulan  data,  perlu  diolah 

terlebih  dahulu.  Gunanya  adalah  agar  peneliti  dapat  dimudahkan  dalam 

menganalisa datadata yang sudah ada. Terdapat  tiga  tahapan dalam pengolahan 

data  yaitu,  penyuntingan,  pengkodean  dan  tabulasi. 35  Proses  selanjutnya  setelah 

pengolahan data adalah analisa data. 

Teknik  analisa  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  analisa  data 

eksplanatif  melalui  sumber  data  yang  diperoleh  secara  sekunder  (kualitatif) 

sehingga  penyajiannya  tidak  bisa  disederhanakan  melalui  angkaangka,  karena 

fenomena yang dikaji hanya bisa dikaji dengan katakata. Analisa pada penelitian 

35 Ibid, hal.87 

Teori penelitian 
terdahulu: 
Konsep Soft Power 

Rumusan Masalah? 

Mengapa CCTVI dapat 

digunakan sebagai 

instrumen China’s soft 

power untuk membendung 

ImageNegatif China? 

Metode Pengumpulan 
Data sekunder: melalui 
studi pustaka, jurnal 
ilmiah, artikel, koran 
dan internet. 

Focus: 
Soft Power, China Image 
Building, diplomasi 
publik, diplomasi budaya 
dan propaganda. 

Locus: Peran 
pemerintah, Peran 
CCTV, Kebijakan 
soft power
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ini  akan mengkaji mengenai CCTVI  yang menjadi  kebijakan  soft  power China 

untuk  membangun  image  China  di  luar  negeri  sekaligus  membendung 

pemberitaan  negatif  mengenai  China  di  luar  negeri.  Analisa  terhadap  datadata 

digambarkan melalui alur pemikiran berikut: 

Gambar 1.2 
Alur Pemikiran Penelitian 

Dari  alur  pemikiran  yang  digambarkan  diatas,  penelitian  ini  selanjutnya 

akan  bertumpu  pada  proses  seperti  yang  uraikan  oleh  gambar  tersebut.  CCTV 

Internasional dimanfaatkan sebagai instrumen China’s soft power guna mengatasi 

pemberitaan miring  yang berkembang di dunia  internasional  yang menyebabkan 

citra  China  menjadi  negatif.  Pemerintah  China  kemudian melakukan  klarifikasi 

dan  pencitraan  kembali  mengenai  image  negaranya  dengan  menjalankan 

diplomasi publiknya secara lebih efektif lagi dengan menggunakan media televisi 

publik seperti CCTV Internasional. Pilihan terhadap basis kultural China sebagai 

alat diplomasi dianggap lebih mudah diterima daripada harus menggunakan aktor 

pemerintah langsung, diplomasi kebudayaan pun dijalankan sekaligus melakukan 

CCTV International  China's Soft Power 

‐ CCTV sebagai ajang diplomasi 
kebudayaan 

‐ CCTV sebagai media diplomasi 
publik 

‐ CCTV sebagai alat propaganda 

Image Negatif 
China
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ekspor  kebudayaan  China  lewat  tayangan  acara  kebudayaan  oleh  CCTV. 

Propaganda  dalam  segi  pemberitaan  atau  pembentukan  program  yang  disiarkan 

CCTVI  dirasa  perlu  untuk  membendung  image  negatif  yang  dihasilkan  dari 

pemberitaan miring media asing mengenai China. 

1.5.4  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang  Lingkup  Penelitian  ini  dibagi  menjadi  dua  yang  pertama  ruang 

lingkup batasan materi dan  ruang  lingkup batasan waktu. Hal  ini berguna untuk 

membatasi pembahasan agar tidak berkembang kearah keluar dari kerangka dasar 

pemikiran. 

1.5.4.1 Ruang Lingkup Materi 

Adapun  batasan  materi  dari  penelitian  ini  adalah  penulis  antara  lain 

mengenai  konsep  soft  power  China,  bentuk  diplomasi China,  persepsi  ancaman 

China, kebangkitan China, dan CCTV Internasional. 

1.5.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

Batasan  waktu  untuk  menandai  penelitian  ini  berkisar  pada  akhir  tahun 

1990an hingga  tahun 2010,  lebih tepatnya diawali  ketika era kebangkitan China 

dimulai semenjak kepemimpinan Deng Xiaoping hingga kepemimpinan Presiden 

Hu Jintao  sekarang. 

1.6 Hipotesis 

CCTV  Internasional  dapat  digunakan  menjadi  instrument  China’s  soft 

power  untuk  membendung  image  negatif  China,  karena  CCTV  Internasional
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adalah media televisi global yang dimiliki oleh pemerintah China yang kemudian 

dimanfatkan  sebagai  sarana  diplomasi  kebudayaan  untuk  memperkenalkan 

kebudayaan China, digunakan sebagai media diplomasi publik sebagai juru bicara 

pemerintah  China,  serta  sebagai  ajang  propaganda  positif  lewat  program  acara 

ditayangkan oleh CCTV, dengan tujuan untuk membendung image negatif China 

di dunia internasional, dan menampilkan wajah baru China  yang berbeda melalui 

paradigma yang diterjemahkan oleh CCTV Internasional. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun  sistematika  penulisan  dalam  penelitian  ini  adalah  dapat  dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Sistematika Penulisan 

Bab  Bahasan Pokok 
Bab I: pendahuluan  1.1 Latar Belakang, 

1.2 Rumusan Masalah, 
1.3 Tujuan Penelitian, 
1.4 Kajian Pustaka 

1.4.1  Penelitian terdahulu 
1.4.2  Teori dan konsep 

1.4.2.1 Konsep Soft Power 
1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1  Jenis Penelitian 
1.5.2  Metode Pengumpulan Data 
1.5.3  Teknik Analisa data 
1.5.4  Ruang Lingkup penelitian 

1.5.4.1 Ruang Lingkup Materi 
1.5.4.2 Ruang Lingkup Waktu 

1.6 Hipotesis 
1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I: Image Negatif 
China sebagai Dampak 
Era Kebangkitan China 

2.1 Era kebangkitan China 
2.1.1  Kebangkitan Ekonomi China 
2.1.2  KebangkitanMiliter China 

2.2 Berkembangnya Image Negatif di Dunia Internasional 
2.2.1  Bahaya Ekspansi Produk China 

2.2.1.1 Ekspansi Ekspor Teknologi China



23 

2.2.1.2 Ekspansi Ekspor Produk Makanan 
dan ObatObatan China 
2.2.1.3 Ekspansi Ekspor Tekstil dan Mainan 
China 
2.2.1.4 Ekspansi Buruh Murah China 

2.2.2  Bahaya Peningkatan Aktivitas  Militer China 
Bab III: Kebijakan Soft 
Power China melalui 
CCTV 

3.1 Gambaran Umum CCTV 
3.1.1  Perkembangan CCTV 
3.1.2  Hubungan CCTV dengan Pemerintah China 

3.2 CCTV sebagai China’s Soft Power 
3.3 Kemasan Soft Power dalam CCTV Internasional 

3.3.1  Materi (Program) Siaran CCTV Internasional 
3.3.2  Jangkauan Siaran CCTV Internasional 
3.3.3  Teknik Penyiaran CCTV Internasional 

Bab III: CCTV Sebagai 
China’s Soft Power untuk 
Membendung Image 
Negatif China 

4.1 CCTV sebagai Sarana Diplomasi Kebudayaan China 
4.2 CCTV sebagai Media Diplomasi Publik China 
4.3 CCTV sebagai alat Propaganda China 
4.4 “China Image Building”: Pesan Pemerintah China melalui 

CCTV Internasional 
4.5 Respon Publik International Terhadap Kebijakan Soft 

Power China 
Bab V: Penutup  5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran Penelitian Lanjutan


