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BAB III 

Intensitas Game “Glorious Mission Online”  Terhadap Perubahan Publik Opini 

China 

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana publikasi game 

“Glorious Mission Online” dan intensitas game tersebut terhadap publik opini 

masyarakat China tentang konflik kepulauan Senkaku/Diaoyu yang terjadi antara 

China dan Jepang dengan dimunculkannya game “Glorious Mission Online”, dan 

bagaimana game “Glorious Mission Online” dipublikasikan oleh pemerintah China 

dan Developer game tersebut guna menyebarkan kepentingan utama yang ada 

didalam game tersebut. 

3.1 Publikasi Game “Glorious Mission Online”   

 Negara China merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia, 

Berdasarkan data statistik terbaru yang dirilis pemerintah setempat, negeri tirai 

bambu ini memiliki lebih dari 300 juta pemain Game Online36, Dengan menggunakan 

tingkat kesuksesan yang terjadi di China dalam bidang  Game Online, China  

melakukan pelatihan militer berbasis video game yang berlatar belakangkan Sengketa 

kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjadi perebutan antara Jepang dan China yang 

disebabkan oleh faktor historical dan masalah sengketa regional tentang kepemilikian 

                                                           
36  Rachma Tunisa, Tentara China Siap Digembleng Lewat Game, diaskes dalam 
http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%
7C980diakses pada 10 maret 2016  
 

http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%7C980
http://cyberman.cbn.net.id/cbprtl/cyberman/detail.aspx?x=Eccentric&y=cyberman%7C0%7C0%7C5%7C980
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yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia II,  game ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan tempur dan kesadaran teknologi bagi anggota milliternya.  

Game yang pada awalnya hanya digunakan untuk pelatihan militer ini mulai 

di kembangkan oleh PLA (People Liberation Army) tentara pembebasan rakyat China 

dengan bekerja sama dengan Wuxi Giant Interactive Group, perlu waktu 32 bulan 

bagi PLA dan Wuxi Giant Interactive Group untuk mengembangkan game ini agar 

skenarionya sangat mirip dengan medan perang sesungguhnya.37  

Pada 1 Agustus 2013 yang bertepatan dengan ulang tahun Tentara 

Pembebasan Rakyat (PLA) ke-86 Game Online yang berjudul  Glorious Mission 

diliris yang kemudian di publikasikan secara umum dan dapat dimainkan oleh rakyat 

China bukan hanya militer saja, game ini sangat populer di China. Menurut statistik 

pemerintah, game ini memiliki lebih dari 300 juta pemain online. Dalam kuartal 

pertama, pasar game online bernilai sekitar 8,5 miliar Yuan atau sekitar 1.31 milliar 

dollar amerika.38  

Pemerintah China PLA maupun developer Wuxi Giant Interactive Group 

memiliki cara masing-masing dalam mempublikasikan game dan menjelaskan 

kepentingan utama dalam game, berikut cara publikasi game “Glorious Mission 

Online” 
                                                           
3737 Admin, Militer China Kembagkan Game Online Untuk Pelatihan,diakses dalam 
http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html ,diakses pada 
7 September 2016 
 
38 Ibid 

http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html
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3.1.1 Publikasi Game “Glorious Mission Online” oleh Developer  

Developer Wuxi Giant Interactive Group menggunakan konferensi pers untuk 

memperkenalkan kepada masyarakat atas kepentingan yang ada didalam game 

“Glorious Mission Online”. Konferensi Pers adalah adalah suatu pertemuan yang 

diselenggarakan oleh Sumber Berita dengan para Wartawan, yang tujuannya 

mengharapkan agar apa yang disampaikannya kepada Wartawan, lembaga pers atau 

lembaga siaran, dapat disiarkan atau dapat dipublikasikan kepada khalayak ramai 

(pembaca, pendengar, pemirsa),39 terhitung Wuxi Giant Interactive Group melakukan 

konferensi pers sebanyak 3 kali yang isi dari konferensi pers yang lakukan oleh Wuxi 

Giant Interactive Group dari developer dari game “Glorious Mission Online” adalah 

menjelaskan pemain akan bertempur bersama angkatan bersenjata China dan 

mengangkat senjata untuk memberitahu Jepang untuk mengembalikan wilayah kami 

yang telah mereka curi dalam dunia video game, salah satu pemimpin Wuxi Giant 

Interactive Group menyatakan  sebelum di luncurkannya game itu baru bisa diakses 

pada pukul 17.00 waktu setempat namun perusahaan perancangnya, Giant Interactive 

Group yang bekerja sama dengan PLA mengatakan sudah ada jutaan pengguna telah 

mengantri untuk memainkan game ini setelah mendaftar diri sebagai pemain, wakil 

presiden perusahaan Gu Wen menyatakan Wuxi Giant Interactive Group yang 

bekerja sama dengan PLA untuk mengembangkan permainan tersebut meyakinkan 

                                                           
39 Asnawi Qumar, Press Release dan Konferensi Pers (1), diakses dalam 
http://www.acehmenulis.com/2014/12/25/press-release-dan-konferensi-pers-1/, diakses pada 31 
Oktober 2016 

http://www.acehmenulis.com/2014/12/25/press-release-dan-konferensi-pers-1/
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kepada pemain  bahwa senjata yang digunakan akan terlihat otentik dan suara tentara 

terdengar akurat. Permainan tersebut dirilis ditengah meningkatnya kekhawatiran 

ekspansi PLA diantara negara-negara tetangga China-Jepang yaitu konflik kepulauan 

Senkaku/Diaoyu di laut China Timur dan China - Beijing yang juga bertikai dengan 

beberapa negara di Laut China Selatan.40 

 Wakil presiden perusahaan Wuxi Giant Interactive Group Gu Wen 

menyatakan permainan “Glorious Mission Online” juga dikaitkan dengan upaya 

PLA untuk menampilkan dirinya tidak terlihat transparan bagi dunia, termasuk 

mengundang media asing berkunjung ke pangkalan militer, untuk mendongkrak 

citranya di luar negeri, dapat dilihat setelah game “Glorious Mission Online” dibuka 

secara umum pihak dari luar negeri khususnya Amerika Serikat turut meliput dan 

memperkenalkan konten dari game tersebut melalui media berita Amerika, melalui 

game ini mereka juga ingin mengundang masyarakat awam untuk memahami tentara 

PLA yang sering kali dilihat sebagai pihak yang misterius dan tertutup, game ini juga 

telah meningkatkan perekrutan militer di China, pihak militer PLA bermaksud 

merekrut lulusan Universitas, dan game merupakan budaya paling popular dikalangan 

pelajar, wakil presiden peruhaan Wuxi Giant Interactive Group Gu Wen menyatakan 

permainan baru ini telah mendongkrak perekrutan militer41 , namun game militer 

                                                           
40 Joko Nugroho, China Ciptakan Permainan Baru Ajak Pemain Rebut Kembali Kepulauan 
Sengketa,dikases dalam http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-
baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html , diakses pada 9 oktober 2016 
 
41 Ibid 

http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
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varietas ini telah dituduh berwarna dengan propaganda, banyak yang mengkritik 

permainan tersebut untuk memanfaatkan kekuatan game yang mempengaruhi pola 

pikir pemain, game “Gloriouus Mission online” ini kerap mendapatkan kritik seperti 

ini yang secara khusus berfokus pada musuh, dibandingkan game serupa yang 

menampilkan berbagai lawan,42  

Wuxi Giant Interactive Group menyatakan militer China 100% berada di 

belakang game ini, dari pada bermain menggunakan game yang dibuat oleh Amerika 

seperti Call of Duty, Counter Strike dan menjadi militer Amerika didalam game yang 

menembaki Rusia, lebih baik memainkan Game sendiri yang dibuat oleh China dan 

dapat berperang sebagai milter China. Maggi Du, direktur pusat  Wuxi Giant 

Interactive Group juga menyatakan bahwa game “Glorious Mission Online” tidak 

akan menambah ketegangan antara China dan para Negara tetangga, mereka ingin 

dikaitkan dengan event yang actual, namun bukan tentang politik, untuk 

pertimbangan komersial penarikan pelanggan, mereka juga berharap dapat menarik 

pemain dari luar China untuk bertempur bersama PLA didalam game.43 

Pada tahun 2013 Wuxi Giant Interactive Group mencatat mendapatkan 

pendapatan investasi sebesar 1,4 juta US Dollar, yang didapatkan melalui 

pembayaran bunga dari obligasi konferensi Minsheng dan hasil dari penjualan saham-

                                                           
42 Joko Nugroho, China Ciptakan Permainan Baru Ajak Pemain Rebut Kembali Kepulauan 
Sengketa,dikases dalam http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-
baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html , diakses pada 9 oktober 2016 
 
43 Ibid 

http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
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saham game Glorious Mission.44 Dalam kuartal pertama, pasar game online Glorious 

Mission Online bernilai sekitar 8,5 miliar Yuan atau sekitar 1.31 milliar dollar 

amerika.45  

Gambar 3.1.1: Konfrensi Pers Wuxi Giant Interactive 

 

Sumber: http://www.globaltimes.cn/content/836615.shtml  

3.1.2 Publikasi Game “Glorious Mission Online”  oleh Pemerintah China (PLA) 

Tidak seperti developer Wuxi Giant Interactive Group, pihak PLA militer 

pemerintahan China menggunakan media televisi dengan memasukkan game tersebut 

kedalam acara berita diberbagai acara televisi China yang dikelola oleh negara 

                                                           
44 Admin, Giant Interactive Group INC. diakses dalam 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415016/000114420410032074/v187045_20f.htm , 
dikases pada 30 Oktober 2016 
45 Loc.cit 

http://www.globaltimes.cn/content/836615.shtml
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1415016/000114420410032074/v187045_20f.htm
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sebagai cara untuk memperkenalkan game “Glorious Mission Online” kepada 

masyarakat China, terdapat 3 media berita televisi dalam CCTV China Channel dan 

beberapa berita melalui televisi dari amerika yang memaparkan keberadaan game 

Glorious Mission Online kedalam konten berita yang disiarkan di China, penggunaan 

media berita televisi ini merupakan cara publikasi yang dilakukan pemerintah China 

(PLA) dalam memperkenalkan bagaimana game tersebut kepada masyarakat China 

maupun dunia dan memberi gambaran mengenai isi dari game “Glorious Mission 

Online” tersebut, dalam berita tersebut digambarkan bagaimana konten yang ada 

didalam game “Glorious Mission Online” secara rinci, game Glorious Mission 

Online dirancang sebagai bantuan pelatihan bagi militer China dengan bantuan 

televisi yang dikelola oleh negara  game ini mulai dipublikasikan keberadaannya 

dengan menunjukkan gambar dari jajaran pasukan militer yang riang bermain game, 

mengendalikan tentara Virtual sebagai militer China dalam berbagai scenario perang, 

mulai dari trailer yang memperlihatkan kekuatan militer Jepang yang mengalahkan 

musuh-musuhnya seperti Jepang dan Amerika didalam game sampai perang sebagai 

militer China secara virtual, termasuk perebutan wilayah konflik kepulauan 

Senkaku/Diaoyu yang merupakan konflik antara China dan Jepang dimana dikonten 

game dijelaskan bagaimana kepulauan tersebut merupakan Hak milik dari China , 

juga bagaimana China mengalahkan Jepang dan AS dalam sebuah peperangan yang 

keduanya merupakan musuh utama China dalam game, kembali dapat dilihat 

bagaimana kepentingan utama dari game “Glorious Mission Online” yaitu untuk 

meningkatkan Nasionalisme negaranya dengan memperlihatkan konten game yang 
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ada didalamnya, game "Glorious Mission Online" menetapkan pemain adalah sebagai 

tentara angkatan darat China (PLA). Game ini juga telah meningkatkan perekrutan 

militer di China yang merupakan salah satu kepentingan utama diterbitkannya game 

ini.46 

Gambar 3.1.2: Publikasi Game Glorious Mission Online Pada Acara CCTV7 

 

Sumber: http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-

online-untuk.html  

Menurut sebuah laporan acara berita TV China, pada tahun 2000 China 

pernah melarang permainan video games dirumah, yang di gambarkan sebagai 
                                                           
46 Joko Nugroho, China Ciptakan Permainan Baru Ajak Pemain Rebut Kembali Kepulauan 
Sengketa,dikases dalam http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-
baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html , diakses pada 9 oktober 2016 
 

http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html
http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html
http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
http://sumbar.antaranews.com/berita/52754/china-ciptakan-permainan-baru-ajak-pemain-rebut-kembali-kepulauan-sengketa.html
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“heroin elektronik” yang membuat para permain menjadi ketagihan, yang 

dikhawatirkan akan memberikan pengaruh negatif kepada bangsa generasi muda di 

China, namun selama dekade terakhir terjadi ledakan permainan computer yang di 

mainkan menggunakan internet atau secara Online yang membuat militer China 

kembali aktif dalam mempromosikan game militernya, China telah menggunakan 

pelatihan melalui video game sebelumnya, tetapi software yang digunakan masih 

sering dikembangkan oleh perusahaan di luar negeri, perwira militer Cina dan tentara 

PLA mengatakan ingin membuat game lebih dekat ke rumah untuk menanamkan 

nilai-nilai Cina dan menghindari unsur-unsur yang dapat menyesatkan.47 

Gambar 3.1.2: Publikasi Game Glorious Mission Online Pada Acara NTD.TV 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=DPIz3JhVEjA  

                                                           
47 Ibid 

https://www.youtube.com/watch?v=DPIz3JhVEjA
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Sebuah laporan media video pemerintah China menunjukkan barisan tentara 

PLA yang berlatih menggunakan komputer saat mereka bermain melalui misi dari 

Glorious Mission Online. Penggunaan game komputer oleh pemerintah dan 

organisasi internasional untuk melatih orang-orang mereka telah menjadi lebih luas 

dalam beberapa tahun terakhir.48 

Gambar 3.1.2: Pelatihan Militer Menggunakan Game CCTV7 

.  

Sumber : http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-

PLA-develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html  

Seorang perwira PLA yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan 

bahwa tentara dan perwira terlibat dalam pengembangan dan pengujian program 

                                                           
48 Admin, Glorious Revolution: Chinese army develop first-person shooter game... with U.S. troops as 
the enemy, diakses dalam http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-PLA-
develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html, diakses pada 17 oktober 2016 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-PLA-develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-PLA-develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-PLA-develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1388867/Chinese-army-PLA-develop-military-game-Glorious-Revolution-shoot-U-S-troops.html
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game dan umpan balik mereka secara signifikan memberikan kontribusi pada versi 

final, game ini juga dibuat online untuk membuka bagi para penggemar militer China 

untuk mendownload dan bermain. Video game juga sudah tidak asing lagi bagi 

prajurit militer China, unit PLA telah lama menggunakan video game dalam pelatihan 

mereka, biasanya militer China menggunakan game Counter-Strike game tempur 

yang dikembangkan oleh Valve Corporation yang berbasis AS, namun sekarang telah 

memiliki game sendiri untuk melakukan pelatihan, seorang mahasiswa yang 

bersekolah di kantor angkatan PLA mengatakan kepada China daily bahwa video 

game merupakan bagian dari mata kuliah pertempuran udara, sementara itu Gong 

Fangbin, seorang professor di universitas Pertahanan Nasional PLA mengungkapkan 

situasi tempur dapat membantu meningkatkan kesadaran taktis bagi para tentara, ini 

menuntut apresiasi taktis disekeliling anda baik untuk pendidikan dan menghibur.49 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Admin, Militer China Kembagkan Game Online Untuk Pelatihan,diakses dalam 
http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html ,diakses pada 
7 September 2016 
 

http://www.acehtraffic.com/2011/06/militer-china-kembang-game-online-untuk.html
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Gambar 3.1.2: Publikasi Game Glorious Mission Online Pada Acara CCTV13  

 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=QCOu4e8luF8  

 Tidak hanya berita dalam negeri China yang memperkenalkan kepada 

masyarakatnya keberadaan game “Glorious Mission Online”, terdapat 2 acara televisi 

Amerika yang juga menjelaskan “Glorious Mission Online” kepada masyarakat 

Amerika, salah satunya adalah RT News merupakan salah satu acara TV dari amerika 

yang menjelaskan keberadaan game “Glorious Mission Online” yang didalam 

kontennya terdapat keberadaan militer amerika yang juga menjadi musuh utama dari 

https://www.youtube.com/watch?v=QCOu4e8luF8
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China, dengan mengutip adegan yang dijelaskan oleh CCTV China Channel mulai 

dari trailer yang memperlihatkan kekuatan militer Jepang yang mengalahkan musuh-

musuhnya seperti Jepang dan Amerika didalam game sampai perang sebagai militer 

China secara virtual, termasuk perebutan wilayah konflik kepulauan Senkaku/Diaoyu 

yang merupakan konflik antara China dan Jepang.  

Gambar 3.1.2: Publikasi Game Glorious Mission Online Pada Acara RT News  

 

Sumber :  https://www.youtube.com/watch?v=D-YVaVqwXbM  

 

Acara TV Amerika yang kedua adalah Tech Talk Channel, acara Tech Talk 

pada New@1 Channel Amerika ini merupakan acara televisi yang biasa membahas 

tentang game-game terbaru dan teknologi terbaru yang dikeluarkan , pada salah satu 

https://www.youtube.com/watch?v=D-YVaVqwXbM
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episode Tech Talk channel Amerika ini menjelaskan bagaimana game “Glorious 

Mission Online” merupakan jawaban kepada game Amerika “Call of Duty” yang 

didalamnya meletakkan China sebagai musuh dari Amerika, dengan memaparkan 

trailer yang memperlihatkan kekuatan militer Jepang yang mengalahkan musuh-

musuhnya seperti Jepang dan Amerika dan sosok perdana menteri Jepang Shinzo Abe 

didalam game, perang sebagai militer China secara virtual, termasuk perebutan 

wilayah konflik kepulauan Senkaku/Diaoyu yang merupakan konflik antara China 

dan Jepang, Talk Tech Channel Amerika ini juga menjelaskan bahwa game “Glorious 

Mission Online” merupakan game simulasi perang China pertama yang pernah dirilis 

dan juga menjelaskan isi dari konferensi pers yang digelar oleh developer Wuxi Giant 

Interactive Group yang menyatakan jutaan pemain telah mendaftar game bahkan 

sebelum game dibuka. 
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Gambar 3.1.2: Publikasi Game Glorious Mission Online Pada Acara News@1 

 

Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=P71Xqk4Bylw  

Kekerasan video game tidak pernah gagal untuk mengumpulkan lebih banyak 

perhatian, tapi judul baru yang disebut “Glorious Mission” telah menjadi sesuatu 

yang kontroversional. Permainan berasal dari PLA yang berkolaborasi dengan Wuxi 

Raksasa Interaktif Group untuk menciptakan permainan yang melibatkan tentara Cina 

melawan oposisi, Glorious Mission Online digunakan untuk alat pelatihan PLA 

menggunakan video game untuk metode pelatihan militer, hal yang menjadikan game 

tersebut menjadi sesuatu yang sangat controversial adalah bagaiamana konten yang 

ada dalam misi game “Glorious Mission Online” adalah pilihannya yang 

https://www.youtube.com/watch?v=P71Xqk4Bylw
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memfokuskan kepada pasukan pasukan China dan berbagai Negara musuh China 

seperti Jepang dan Amerika Serikat.50 

3.2 Kepentingan Utama Propaganda Game “Glorious Mission Online” 

 Dalam publikasinya, “Glorious Mission Online” memiliki beberapa 

kepentingan utama, kepentingan ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu kepentingan dalam 

negeri dan luar negeri, berikut merupakan penjelasan kepentingan utama dari 

publikasi game “Glorious Mission Online” 

 Kepentingan utama luar negeri dari game “Glorious Mission Online” adalah 

mendongkrak nama militer China, Wakil presiden perusahaan Wuxi Giant Interactive 

Group Gu Wen menyatakan permainan “Glorious Mission Online” juga dikaitkan 

dengan u paya PLA untuk menampilkan dirinya tidak terlihat transparan bagi dunia, 

termasuk mengundang media asing berkunjung ke pangkalan militer, untuk 

mendongkrak citranya di luar negeri, dapat dilihat setelah game “Glorious Mission 

Online” dibuka secara umum pihak dari luar negeri khususnya Amerika Serikat turut 

meliput dan memperkenalkan konten dari game tersebut melalui media berita 

                                                           
50 Molly Mchugh, Chinese video game ‘Glorious Mission’ chooses US Army for its enemy, diakses 
dalam http://www.digitaltrends.com/gaming/chinese-video-game-glorious-mission-chooses-us-
army-for-its-enemy/ , diakses pada 17 oktober 2016 
 

http://www.digitaltrends.com/gaming/chinese-video-game-glorious-mission-chooses-us-army-for-its-enemy/
http://www.digitaltrends.com/gaming/chinese-video-game-glorious-mission-chooses-us-army-for-its-enemy/
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Amerika, melalui game ini mereka juga ingin mengundang masyarakat awam untuk 

memahami tentara PLA yang sering kali dilihat sebagai pihak yang misterius. 51 

 Maggi Du direktur pusat Wuxi Giant Interactive Group juga menyatakan 

bahwa game “Glorious Mission Online” tidak akan menambah ketegangan antara 

China dan para negara tetangga, merek ingin dikaitkan dengan event yang actual, 

namun bukan tentang politik, untuk pertimbangan komersial pernarikan pelanggan, 

mereka juga berharap menarik pemain dari luar negeri untuk bertempur bersama PLA 

di dalam game dan dapat mengerti kekuatan PLA. 52 

 Kepentingan dalam negeri dari game “Glorious Mission Online”  adalah 

meningkatkan rasa nasionalisme rakyatnya, Wakil presiden perusahaan Wuxi Giant 

Interactive Group Gu Wen menyatakan game ini juga telah meningkatkan perekrutan 

militer di China, pihak militer PLA bermaksud merekrut lulusan Universitas, dan 

game merupakan budaya paling popular dikalangan pelajar, permainan baru ini telah 

mendongkrak perekrutan militer 53 . Dapat dilihat Pada 2013 yaitu tahun dimana 

lirisnya game “Glorious Mission Online”, China merilis jumlah personel PLA untuk 

pertama kalinya, mengklaim bahwa negara itu memiliki total 1.483.000 tentara, 

termasuk 850.000 di Angkatan Darat, 235.000 di Angkatan Laut, dan 398.000 di 
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Angkatan Udara PLA,54  dan pada tahun 2016 China diperkirakan telah memiliki 

pasukan aktif sejumlah 2,3 juta personel 55 , dapat dilihat peningkatan perekrutan 

terjadi peningkatan pada tahun 2013-2016 sekitar kurang lebih 900.000 personel. 

 Namun game militer varietas ini telah dituduh berwarna dengan propaganda, 

banyak yang mengkritik permainan tersebut untuk memanfaatkan kekuatan game 

yang mempengaruhi pola pikir pemain, game “Gloriouus Mission online” ini kerap 

mendapatkan kritik seperti ini yang secara khusus berfokus pada musuh, 

dibandingkan game serupa yang menampilkan berbagai lawan.56 
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