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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

RRT (Republik Rakyat Tiongkok) adalah negara terbesar ke-4 di dunia 

berdasarkan luas wilayah dengan ukuran area 9,598,094 km2 yang memiliki 

cakupan daratan yang luas.1 Tiongkok juga merupakan salah satu negara multi 

etnis yang berkembang pesat dengan memiliki 56 etnis. Sebagian besar Etnis Han 

menguasai seluruh negeri Tiongkok yang memiliki sekitar 93% jumlah total 

penduduk di negara tersebut. Sedangkan, 55 etnis lainnya disebut sebagai etnis 

minoritas karena jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan Etnis 

Han.2 

Berbagai etnis yang berada di Negara Tiongkok telah diatur sejak 

kepemimpinan Deng Xiao Ping, Tiongkok terlibat dalam proyek 

multikulturalisme dengan memberikan pengakuan terhadap keberadaan etnis 

minoritas.3 Dengan adanya proyek tersebut Deng Xiao Ping berusaha untuk 

membangun citra negara dengan masyarakat yang sejahtera. Implementasi dari 

proyek multikulturalisme tersebut adalah 1) pemberian wilayah otonomi etnis 

1One World Nations Online, Countries of The World by Area, diakses dalam 
http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_by_area.htm (18/01/2017,09:42 WIB) 
2Anonim, Adat Istiadat yang Aneka Ragam di Tiongkok Barat, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2006/08/24/1@48774.htm (27/03/2017,11:02 WIB) 
3Chriscahyanti Sofi Yustisia, Analisis Perbedaan Sikap Cina Terhadap Etnis Muslim Hui dan 
Uyghur. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol, 3,  No,  3, (September 2014), Surabaya: 
Universitas Airlangga, hal. 921. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/countries_by_area.htm
http://indonesian.cri.cn/1/2006/08/24/1@48774.htm
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minoritas (autonomy region), 2) kebebasan dalam memeluk agama dan 

menjalankan ibadahnya masing-masing, 3) kebijakan ekonomi untuk 

pengembangan wilayah otonomi. Tujuan dari proyek tersebut agar meminimalisir 

keinginan etnis-etnis minoritas tersebut untuk melepaskan diri dari Tiongkok.4 

Dari 55 etnis minoritas yang berada di Negara Tiongkok terdapat etnisitas 

yang menganut Agama Islam salah satunya Etnis Hui. Menurut data sensus pada 

tahun 2010, Tiongkok memiliki penduduk sekitar 1.34 miliar dan dari jumlah 

penduduk itu ada sekitar 20 juta umat Muslim.5 Agama Islam memasuki kawasan 

Tiongkok pada tahun 651 Masehi melalui jalur sutera dan jalur laut oleh para 

pedagang asal Timur Tengah.6 Dari beberapa waktu lamanya transaksi 

perdagangan yang terjadi antara para pedagang membuat terjadinya asimilasi 

budaya antara umat Islam dan masyarakat Tiongkok sehingga menyebabkan 

penyebaran Agama Islam. 

Umat Muslim di Tiongkok sebagian besar berada di kawasan Yunnan, 

Tibet, Gansu, Xinjiang, Ningxia dan Henan dan diklasifikasi menjadi 10 etnis 

minoritas pemeluk Agama Islam.7 Umat Islam di Tiongkok berkembang begitu 

pesat seiring dengan adanya reformasi dan kebebasan. Menurut Wakil Ketua 

Asosiasi Komunitas Muslim Tiongkok yang bernama Yan Zhi Bo sekitar tahun 

2011 sudah ada 35 ribu masjid, adanya 10 institusi yang dibangun khusus untuk 

                                                             
4Ibid, hal. 923. 
5Anonim, Ningxia Hui Provinsi Muslim di China, diakses dalam 
http://news.detik.com/internasional/1869709/ningxia-hui-provinsi-muslim-di-china 
(15/01/2017,14:15 WIB) 
6Nandang Karyadi Putra,  Kaum Minoritas Islam di Negara Komunis China, diakses dalam  
http://indonesian.cri.cn/481/2011/11/10/1s122676.htm (15/01/2017,14:36 WIB) 
7Cheyanne, Islam in China, diakses dalam http://www.chinahighlights.com/travelguide/islam.htm 
(18/01/2017,10:05 WIB) 

http://news.detik.com/internasional/1869709/ningxia-hui-provinsi-muslim-di-china
http://indonesian.cri.cn/481/2011/11/10/1s122676.htm
http://www.chinahighlights.com/travelguide/islam.htm
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pembelajaran tentang Agama Islam salah satu contohnya Sekolah Tinggi Islam di 

daerah Ningxia, dan jumlah pemeluk Agama Islam bertambah sehingga totalnya 

menjadi 23 juta orang yang tersebar di seluruh wilayah Tiongkok.8 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil judul tentang diplomasi 

publik Pemerintah Tiongkok melalui China Radio International (CRI) Indonesia 

tentang kehidupan umat Muslim di Tiongkok. Urgensi penelitian ini diangkat 

disebabkan oleh keberadaan umat Muslim di bawah Pemerintah Tiongkok yang 

sebagai negara komunis, keberadaan Islam di Negara Tiongkok sebagai agama 

minoritas,banyaknya media memberitakan tentang kebijakan represif Pemerintah 

Tiongkok terhadap umat Muslim khususnya Etnis Uyghur, dan untuk mengetahui 

aktivitas Radio CRI yang memang dirancang sebagai diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok. 

Terkait kebijakan Pemerintah Tiongkok terhadap etnis minoritas menurut 

Rektor Sekolah Tinggi Islam di Ningxia yaitu Haji Yusuf Suyang bahwa sejak 

berdirinya Tiongkok, kehidupan umat Muslim telah dijamin dan dilindungi oleh 

undang-undang dasar (UUD), walaupun Tiongkok adalah negeri non-Muslim 

tetapi pemerintah pusat dan lokal tetap melindungi kepentingan umat Muslim.9 

Dalam pernyataannya Yan Zhi Bo mengatakan bahwa pemerintah komunis 

Tiongkok pernah menerbitkan undang-undang yang mengatur kebebasan etnis 

minoritas Muslim di Tiongkok tentang belajar Agama Islam, mengaji, dan 

melaksanakan ibadah sholat di masjid. Pemerintah Tiongkok menjamin kebebasan 

beragama bagi rakyatnya dan pemerintah juga berjanji untuk memelihara serta 

                                                             
8Op.Cit. Kaum Minoritas Islam di Negara Komunis China. 
9Op.Cit. Ningxia Hui Provinsi Muslim di China. 
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menjaga keutuhan umat beragama dan etnis. Bahkan, Pemerintah memberikan 

otonom khusus untuk Provinsi Xinjiang dan Ningxia untuk diberikan kewenangan 

membangun daerahnya sesuai dengan budaya dan Agama Islam karena mayoritas 

penduduknya memeluk Agama Islam.10 

Pada April 2009, Pemerintah Tiongkok mempublikasikan sebuah “Rencana 

Aksi HAM Negara (2009-2010)”. Dalam rencana aksi tersebut Pemerintah akan 

terus berpegang pada undang-undang melindungi kegiatan agama yang normal, 

memelihara hak dan kepentingan sah organisasi agama, tempat kegiatan agama 

dan warga negara penganut agama, menghormati tradisi kepercayaan etnis 

minoritas, dan melindungi warisan agama dan budaya etnis minoritas, 

menyediakan dana untuk merawat dan memperbaiki kuil dan sarana agama yang 

memiliki nilai sejarah dan budaya penting di daerah etnis minoritas.11 

Keberadaan umat Muslim di Tiongkok menjadi salah satu program CRI 

untuk menjalankan diplomasi publik Pemerintah Tiongkok. China Radio 

International (CRI) adalah sebuah stasiun radio yang sebagai media informasi 

Tiongkok yang dikhususkan tersebar ke beberapa negara dengan menggunakan 

berbagai bahasa asing. Tujuan diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui 

CRI agar kerjasama Negara Tiongkok dengan negara Muslim dan negara yang 

mayoritas penduduk umat Muslim berjalan dengan lancar karena selama ini 

Tiongkok menjalin hubungan baik dengan negara-negara tersebut, selanjutnya 

Pemerintah ingin membangun citra atau image bahwa Muslim di Tiongkok dapat 

                                                             
10Op.Cit. Kaum Minoritas Islam di Negara Komunis China. 
11Anonim, Tiongkok Lindungi Kebebasan Kepercayaan Agama Semua Etnis, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/201/2009/08/13/1s100296.htm (27/03/2017,11:30 WIB) 

http://indonesian.cri.cn/201/2009/08/13/1s100296.htm
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hidup dengan tenang dan damai. Oleh sebab itu, Pemerintah memberikan berbagai 

informasi terkait tentang kehidupan Muslim di Tiongkok. 

CRI diciptakan pada 3 Desember 1941 dengan dibawah naungan State 

Administration of Radio, Film, and Television (SARFT). Pada tahun 1999, CRI 

telah membuat dan menawarkan program berita internasional kepada stasiun-

stasiun televisi daerah di seluruh negeri termasuk Indonesia.12 Siaran CRI dalam 

Bahasa Indonesia telah mengudara secara resmi pada 10 April 1950. Siaran Radio 

CRI Bahasa Indonesia mengudara 3 kali setiap hari dengan durasi siaran selama 

satu jam. Siaran berbahasa Indonesia ini dapat didengarkan di wilayah Indonesia, 

Malaysia, Brunei, Singapura, hingga Jepang.13 Sejak pertama kali, siaran CRI 

Indonesia mempunyai program tetap yang akan disiarkan antara lain, fokus 

ekonomi tiongkok, kehidupan sosial, ruang kesehatan, ruangan serba-serbi, 

bertamasya di Tiongkok, etnis-etnis minoritas, kebudayaan, ruangan olahraga, 

ruangan menjawab pertanyaan pendengar, ruangan lagu-lagu pilihan pendengar, 

ruangan musik, dan ruangan belajar berbicara dalam Bahasa Tionghoa.14 

Radio CRI bukan hanya melakukan pemberitaan melalui radio, tetapi juga 

ada layanan situs web CRI dengan berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia. 

CRI Indonesia melakukan siaran online di situs tersebut, program yang disiarkan 

tentang berita internasional, berita dalam negeri Tiongkok, berita Asia Tenggara, 

belajar Bahasa Mandarin, kehidupan sosial umat Islam di Tiongkok, lensa 

interaktif (lentera), blitz asia, jelajah Tiongkok (travel), dan sebagainya. Pada web 

                                                             
12Anonim, Perkenalan Tentang CRI, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm (27/03/2017,11:36 WIB) 
13Anonim, Siaran Bahasa Indonesia, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2003/12/15/1@2001.htm (27/03/2017,17:01 WIB) 
14Ibid. 

http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm
http://indonesian.cri.cn/1/2003/12/15/1@2001.htm
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tersebut juga terdapat komentar atau tempat tanya jawab bagi para pendengar 

Radio CRI, selain itu CRI juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, 

wechat, youtube, dan juga staf Radio CRI mengundang beberapa media Indonesia 

ke Beijing. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas sehingga memunculkan 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu : Bagaimana diplomasi publik Pemerintah 

Tiongkok melalui China Radio International (CRI) Indonesia dalam menjelaskan 

kehidupan umat Muslim di Tiongkok? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menggambarkan diplomasi 

publik Pemerintah Tiongkok melalui CRI Indonesia dalam menjelaskan 

kehidupan umat Muslim di Tiongkok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi 

pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai konsep public diplomacy 

serta dapat memberikan informasi mengenai upaya diplomasi publik Pemerintah 

Tiongkok melalui China Radio International (CRI) tentang kehidupan umat 

Muslim di Tiongkok sehingga dapat menjadi bahan kajian para mahasiswa, 

khususnya studi Hubungan Internasional serta pemerhati masalah-masalah 

internasional. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan 

pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyikapi usaha diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok melalui Radio CRI  Bahasa Indonesia. Selain itu, juga dapat 

berguna sebagai referensi dalam menyikapi dan merespon studi kasus lain yang 

terkait dengan memiliki topik yang sama. 

1.5 Penelitian Terdahulu  

Penulis mendapatkan beberapa kajian pustaka yang sesuai dengan topik atau 

isu yang diteliti. Dalam penelitian penulis terdapat pembahasan tentang diplomasi 

publik dan kehidupan umat Muslim di Tiongkok. Sebagian besar negara banyak 

melakukan aktivitas diplomasi publik untuk mencapai kepentingan nasionalnya 

(national interest). Dalam perkembangan situasi di dunia, bidang teknologi dan 

informasi membuat arah diplomasi negara dari tradisional ke arah yang lebih 

modern seperti adanya diplomasi publik, biasanya aktivitas diplomasi publik ini 

dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dengan publik mancanegara 

(foreign public).15 

Diplomasi memiliki banyak macam salah satunya termasuk diplomasi 

publik. Diplomasi publik yang dilakukan tiap negara memiliki strategi yang 

berbeda-beda. Diantaranya penelitian dari skripsi Megawati Irawan yang berjudul 

“Peran Voice Of America (VOA) Dalam Diplomasi Publik Amerika Serikat di 

Indonesia”. Dalam pembahasan menjabarkan bahwa strategi Amerika Serikat 

melalui Voice Of America (VOA) dengan menciptakan beberapa program siaran 

                                                             
15Citra Hennida, Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri, Vol, 2, No, 1, (Januari 2009), 
Surabaya: Universitas, hal. 1. 
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yang menarik perhatian publik di Indonesia dan melakukan beberapa kerja sama 

dengan media di Indonesia. Dengan adanya VOA di Indonesia menjadi 

representasi dan sudut pandang dari Amerika Serikat melalui program yang 

disiarkan VOA tetap terkoordinasi dengan kepentingan dan kebijakan luar negeri 

Amerika Serikat.16 Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan 

menggunakan konsep soft power maupun diplomasi publik. 

Selanjutnya penelitian dari Dedy Permadi dengan judul jurnal “Media 

Massa sebagai Instrumen Diplomasi Amerika Serikat dalam Kasus Invasi ke Irak 

dan Afghanistan”. Pembahasan yang dilakukan berfokus pada tujuan diplomasi 

melalui media massa TIME dan upaya diplomasi Amerika Serikat melalui media 

massa online tersebut. Tujuan TIME sebagai instrumen diplomasi publik Amerika 

Serikat adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa 

yang dilakukan Amerika Serikat telah benar. Upaya yang dilakukan media massa 

TIME dengan cara memuat isi berita tentang Amerika Serikat adalah negara yang 

diberi wewenang untuk memberantas terorisme, dan dengan menyebut tragedi 

9/11 adalah sebuah bentuk terorisme, dengan dalangnya adalah orang yang berasal 

dari Timur Tengah. Maka dengan adanya berita ini akan memberikan pemahaman 

akan opini masyarakat yang mengarah pada dukungan akan perang yang terjadi di 

Irak. Penelitian tersebut menggunakan konsep multi track diplomacy dan agenda 

setting theory selanjutnya metode penelitian skripsi yang digunakan deskriptif.17 

                                                             
16Megawati Irawan, 2015, Peran Voice Of America (VOA) Dalam Diplomasi Publik Amerika 
Serikat di Indonesia, skripsi, Makassar: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 
Hasanuddin. 
17Dedy Permadi, Media Massa sebagai Instrumen Diplomasi Amerika Serikat dalam Kasus Invasi 
ke Irak dan Afghanistan, Jurnal Ilmiah Scriptura, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2009), Yogyakarta: 
Universitas Gajah Mada. 
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Penelitian selanjutnya dari artikel ilmiah Karunia Purna dengan judul 

“Diplomasi Publik Pada Masa Perang Dingin: Voice of America dan Radio Free 

Europe Sebagai Sarana Pendukung Kebijakan Containment”. Dalam pembahasan 

menjabarkan tentang strategi Amerika Serikat melalui kedua media massa 

tersebut dalam menyebarkan dan memberikan pemahaman tentang paham atau 

ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat. Target diplomasi publik dari kedua 

media massa tersebut adalah negara yang telah terancam dengan ideologi Uni 

Soviet, maupun yang belum dan akan terancam. Diplomasi publik Amerika 

Serikat melalui VOA dan RFE terlihat dari program siarannya. Pada siaran VOA 

menekankan pada berita tentang Amerika seperti program budaya Amerika dan 

yang berhubungan dengan politik Amerika Serikat. Sedangkan, siaran RFE 

sebagai mewakili suara dari kekuatan oposisi dari negara target siaran. Liputan 

berita yang disiarkan menekankan pada berita dunia yang dapat memberikan 

pengaruh secara langsung kepada masyarakat dan RFE berfokus pada berita 

negara target. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan menggunakan 

konsep diplomasi publik.18 

Adapun perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penulis terletak pada 

negara yang berbeda dan kepentingan nasional negara dalam melakukan 

diplomasi publik. Sedangkan, persamaaan ketiga penelitian diatas dengan penulis 

terletak pada yakni instrumen yang digunakan negara dalam proses diplomasi 

publiknya melalui peran media massa dan konsep diplomasi publik digunakan 

                                                             
18Karunia Purna Kusciati, Diplomasi Publik Pada Masa Perang Dingin: Voice of America dan 
Radio Free Europe Sebagai Sarana Pendukung Kebijakan Containment, Universitas Sebelas 
Maret: Fakultas Ilmu Budaya. 
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untuk menjelaskan studi kasus penelitian dan metode penelitian yang digunakan 

deskriptif dan kualitatif. 

Kehidupan umat Islam di Tiongkok bisa dibilang memiliki sejarah yang 

menarik. Membahas tentang kehidupan Muslim di Tiongkok cukup menarik 

karena umat Islam mengalami perkembangan dengan merasakan silih bergantinya 

pemimpin-pemimpin di Tiongkok. Bergantinya pemimpin diiringi dengan 

kebijakan Pemerintah Tiongkok yang cukup mewarnai segala aspek kehidupan 

umat Islam. Kajian penelitian yang membahas tentang umat Islam di Tiongkok 

memang menarik untuk diteliti. 

Seperti halnya penelitian skripsi dari Fahmi Irfani yang berjudul 

“Perkembangan dan Peranan Umat Islam di Cina Pada Masa Kekaisaran 

Dinasti Ming (1368-1644)”. Dalam pembahasan menjabarkan tentang 

perkembangan umat Islam yang mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan 

banyaknya berdirinya masjid-masjid dan kontribusi umat Islam cukup signifikan. 

Pada kekaisaran Dinasti Ming diijinkannya untuk mendirikan masjid. Pada bidang 

ekonomi dibebaskan umat Islam untuk berdagang. Pada bidang politik umat Islam 

diikutsertakan pada sistem pemerintahan Dinasti Ming dan umat Islam 

diperbolehkan untuk menjalankan syariat Islam. Selain itu juga, umat Islam 

berperan di bidang pelayaran maritim dan ilmu pengetahuan. Sedangkan, metode 

penelitian yang digunakan deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan 

sejarah sosial keagamaan dan politik.19 

                                                             
19Fahmi Irfani, 2008, Perkembangan  dan Peranan Umat Islam di Cina pada Masa Kekaisaran 
Dinasti Ming (1368-1644), skripsi, Jakarta: Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif 
Hidayatullah. 
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Penelitian selanjutnya menggunakan skripsi dari Ika Yogyantari yang 

berjudul “Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang Pada Masa Pemerintah Komunis 

China Tahun 1949-2008 M”. Dalam pembahasan skripsi membahas tentang 

kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah komunis China terhadap Etnis 

Muslim Uyghur dan juga mengenai respon dari Uyghur terhadap kebijakan 

pemerintah. Dalam pembahasan dituliskan bahwa kebijakan yang diterapkan 

pemerintah bersifat represif dan hal ini adanya pertentangan dari Etnis Uyghur 

karena dirasa pemerintah telah berlaku tidak adil dengan etnis tersebut. 

Sedangkan, penelitian skripsi ini menggunakan teori challenge and response dari 

Arnold J. Toynbee dan teori konflik diadik (mikro).20 

 Penelitian yang terakhir mengambil jurnal dari Chriscahyanti Sofi Yustisia 

yang berjudul “Analisis Perbedaan Sikap China Terhadap Etnis Muslim Hui dan 

Uyghur”.21 Pembahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang sikap 

Pemerintah Tiongkok terhadap Etnis Hui dan Uyghur. Dalam pembahasan 

menjelaskan bahwa Pemerintah Tiongkok telah lama menggunakan proyek 

multikulturalisme yang memberikan pengakuan kepada etnis minoritas dan 

berlaku secara adil. Tetapi, Chriscahyanti menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

perlakuan Pemerintah terhadap Etnis Hui dan Uyghur. Penyebab perbedaan 

tersebut karena Tiongkok mengakui adanya potensi yang menganggu keamanan 

sehingga Pemerintah membatasi keagamaan pada Etnis Uyghur. 

                                                             
20Ika Yogyantari, 2008, Muslim Uyghur di Provinsi Xinjiang Pada Masa Pemerintah Komunis 
China tahun 1949 – 2008 M, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayan Islam, UIN 
Sunan Kalijaga. 
21Chriscahyanti Sofi Yustisia, Op.Cit., 
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Perbedaan penelitian diatas dengan penulis terletak pada konsep yang 

digunakan untuk menganalisis topik penelitian dan penelitian Ika Yogyantari dan 

Chriscahyanti berfokus dalam kebijakan Pemerintah Tiongkok hanya pada etnis 

muslim tertentu saja, jika pada penelitian penulis berfokus terhadap kehidupan 

umat Muslim di Tiongkok secara umum yang melalui program siaran China 

Radio International (CRI). Sedangkan, persamaan penelitian dengan penulis 

terletak pada topik penelitian yang dibahas yakni menjabarkan tentang etnis 

Muslim di Tiongkok. 

Penelitian penulis yang berjudul “Diplomasi Publik Pemerintah Tiongkok 

melalui China Radio International (CRI) Indonesia Tentang Kehidupan umat 

Muslim di Tiongkok” mencoba menjabarkan tentang upaya diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok melalui Radio CRI berbahasa Indonesia, menjelaskan 

program-progam CRI khususnya tentang kehidupan umat Muslim di Tiongkok. 

Upaya diplomasi publik Pemerintah Tiongkok berusaha untuk lebih menjalin 

persahabatan dengan berbagai negara di seluruh dunia. Diplomasi publik yang 

dilakukan tidak jauh berbeda dengan negara lain yaitu melalui aktivitas penyiaran 

internasional seperti VOA, BBC, ABC. Diplomasi publik Pemerintah Tiongkok 

melalui Radio CRI Bahasa Indonesia secara terus menerus mengalami 

perkembangan, hal ini menunjukkan usaha Tiongkok melalui proses diplomasi 

publik dapat terlaksana secara tepat dan mengalami keberhasilan dengan adanya 

respon positif dari Indonesia. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

menunjukkan bahwa upaya diplomasi publik yang dijalankan oleh negara lebih 
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dapat diterima dan dapat mempengaruhi opini publik karena telah banyak negara 

yang menjalankan diplomasi publik, hal ini menyiratkan bahwa diplomasi publik 

adalah langkah yang tepat untuk mencapai kepentingan suatu negara. Sesuai 

dengan penelitian terdahulu diatas bahwa diplomasi publik melalui peran media 

massa sudah cukup banyak digunakan oleh beberapa negara dalam menjalankan 

diplomasi publiknya sehingga menurut penulis diplomasi publik melalui 

instrumen aktivitas penyiaran ini akan berjalan secara efektif dalam mencapai 

kepentingan nasional dan dapat menarik perhatian masyarakat dari negara lain 

karena dengan melalui media-media tersebut, pemerintah dapat lebih mudah 

untuk memperluas jangkauannya sehingga diplomasi publik yang dijalani dapat 

memiliki hubungan yang lebih dekat dengan publik. Adanya persamaan dan 

perbedaan dari beberapa contoh hasil penelitian diatas dengan skripsi ini sehingga 

pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan uraian dalam keterkaitan 

informasi yang membahas mengenai kehidupan umat Muslim di Tiongkok dan 

upaya-upaya diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui China Radio 

International (CRI) Indonesia. 
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Tabel 1.1 

 Posisi Penelitian 

No 
Judul dan Nama 

Peneliti 
Jenis Penelitian dan 

Alat Analisa Hasil Pembahasan 

1.  Skripsi:Peran Voice of 
America (VOA) 
dalam 
diplomasi 
publik Amerika 
Serikat di 
Indonesia 

Oleh : Megawati 
Irawan  
(Mahasiswa 
Ilmu Hubungan 
Internasional 
Universitas 
Hasanuddin) 

Metode Penelitian : 
Deskriptif 
Kualitatif  
Landasan Konsep : 
Soft Power 
Diplomasi Publik  
 

Voice of America 
(VOA) di Indonesia 
menjadi representasi 
pemikiran dan sudut 
pandang dari Amerika 
Serikat. Program yang 
disiarkan dan afiliasi 
yang dilakukan oleh 
VOA merupakan 
upaya diplomasi 
publik Amerika 
Serikat di Indonesia. 
Meskipun, VOA 
dikenal sebagai media 
internasional, VOA 
tetap terkoordinasi 
dengan tujuan-tujuan 
dari kebijakan luar 
negeri Amerika 
Serikat. VOA dalam 
menjalankan 
fungsinya sebagai 
diplomasi publik 
Amerika Serikat 
berhasil untuk 
menarik perhatian 
masyarakat Indonesia 
dengan dilihat dari 
banyaknya pengikut 
halaman facebook 
VOA. 

2. Jurnal: Media Massa 
Sebagai 
Instrumen 
Diplomasi 
Amerika 
Serikat Dalam 
Kasus Invasi 
ke Irak dan 

Metode Penelitian : 
Deskriptif 
Kualitatif 
Landasan konseptual : 
Konsep Multi Track 
Diplomacy 
Agenda Setting Theory 
 

Hubungan diplomasi 
dengan media massa 
tidak dapat 
dipisahkan karena 
kedua hal tersebut 
kekuatan yang luar 
biasa dalam 
mempengaruhi opini 
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Afghanistan 
Oleh      : Dedy Permadi 

(Mahasiswa 
Ilmu 
Hubungan 
International, 
Universitas 
Gajah Mada) 

publik. Melalui peran 
media massa Amerika 
Serikat melakukan 
diplomasi untuk 
mempengaruhi opini 
publik. Melalui media 
massa online yakni 
TIME, Amerika 
Serikat berusaha 
menyakinkan 
masyarakat bahwa 
apa yang mereka 
lakukan sebelum 
invasi atau saat invasi 
berlangsung adalah 
langkah yang benar. 
Peran media massa 
TIME dapat 
membentuk opini 
publik terhadap 
pemberitaan akan 
perang yang terjadi di 
Irak dengan cara 
terus-menerus 
memuat isi berita 
yang dapat 
mempengaruhi opini 
publik. Misalnya saja 
memuat isi berita 
tentang Amerika 
Serikat adalah negara 
yang diberi 
wewenang untuk 
memberantas 
terorisme, dan dengan 
menyebut tragedi 
9/11 adalah sebuah 
bentuk terorisme, 
dengan dalangnya 
adalah orang yang 
berasal dari Timur 
Tengah. Maka dengan 
adanya berita ini akan 
memberikan 
pemahaman akan 
opini masyarakat 
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yang mengarah pada 
dukungan akan 
perang yang terjadi di 
Irak. 

3. Artikel Ilmiah : 
Diplomasi Publik Pada 
Masa Perang Dingin: 
Voice Of America dan 
Radio Free Europe 
Sebagai Sarana 
Pendukung Kebijakan 
Containment 
Oleh : Karunia Purna 

Kusciati 

Metode Penelitian : 
Deskriptif  
Kualitatif 
Landasan Konseptual : 
Konsep Diplomasi 
Publik 

Perang dingin 
merupakan perang 
ideologi/paham, maka 
Amerika Serikat 
dalam strategi 
perangnya harus 
memenangkan paham 
yang dianut. Oleh 
sebab itu, Amerika 
Serikat berusaha 
untuk menyebarkan 
paham demokrasi 
liberal-kapitalis 
tersebut kepada 
negara-negara yang 
mendapat ancaman 
komunis Uni Soviet, 
bahkan kepada negara 
yang belum atau tidak 
terancam sekali pun. 
Melalui peran Voice 
Of America dan Radio 
Free Europe sebagai 
media diplomasi 
publik pada masa 
Perang Dingin sangat 
efektif. Diplomasi 
publik Amerika 
Serikat melalui VOA 
dan RFE terlihat dari 
program siarannya. 
Pada siaran VOA 
menekankan pada 
berita tentang 
Amerika seperti 
program budaya 
Amerika dan yang 
berhubungan dengan 
politik Amerika 
Serikat. Sedangkan, 
siaran RFE sebagai 
mewakili suara dari 
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kekuatan oposisi dari 
negara target siaran. 
Liputan berita yang 
disiarkan menekankan 
pada berita dunia 
yang dapat 
memberikan pengaruh 
secara langsung 
kepada masyarakat 
dan RFE berfokus 
pada berita negara 
target. 

4. Skripsi : Perkembangan 
dan Peranan 
umat Islam di 
Cina pada 
masa 
Kekaisaran 
Dinasti Ming 
(1368-1644) 

Oleh : F Irfani  
(Mahasiswa 
UIN Jakarta) 

Metode Penelitian : 
Deskriptif Analitis 
Kualitatif 
Landasan Konseptual : 
Pendekatan sejarah 
sosial keagamaan dan 
politik 
 

Umat Islam 
mengalami kemajuan 
yang sangat pesat 
dengan banyaknya 
berdirinya masjid-
masjid dan kontribusi 
umat Islam cukup 
signifikan. 
Pada kekaisaran 
Dinasti Ming 
diijinkannya untuk 
mendirikan masjid. 
Pada bidang ekonomi 
dibebaskan umat 
Islam untuk 
berdagang. Pada 
bidang politik umat 
islam diikutsertakan 
pada sistem 
pemerintahan Dinasti 
Ming dan umat Islam 
diperbolehkan untuk 
menjalankan syariat 
Islam. Selain itu, 
umat Islam berperan 
di bidang pelayaran 
maritim dan ilmu 
pengetahuan. 
 

5. Skripsi : Muslim 
Uyghur di 
Provinsi 
Xinjiang Pada 
Masa 

Metode Penelitian : 
Deskriptif 
Data Kualitatif 
Landasan Teori : 
Teori Challenge and 

Kebijakan yang 
diberlakukan 
Pemerintah Komunis 
terhadap Etnis 
Uyghur dirasa 
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Pemerintah 
Komunis 
China Tahun 
1949-2008 M 

Oleh : Ika Yogyantari 
(Mahasiswa 
Universitas 
Islam Negeri 
Sunan 
Kalijaga) 

 

Response ( Arnold J. 
Toynbee) 
Teori Konflik diadik 
(Mikro) 
 
 

merugikan etnis 
tersebut. Salah satu 
dari kebijakannya 
adalah pelarangan 
dalam ibadah di 
masjid. Akibat dari 
kebijakan tersebut 
membuat Muslim 
Uyghur melawan dan 
ingin memisahkan 
diri dari Pemerintah 
Tiongkok. 

6. Jurnal : Analisis 
Perbedaan 
Sikap China 
terhadap Etnis 
Muslim Hui 
dan Uyghur 

Oleh  : Chriscahyanti 
Sofi Yustisia 
(Mahasiswi 
Ilmu 
Hubungan 
Internasional, 
Universitas 
Airlangga) 

Metode Penelitian : 
Deskriptif 
Kualitatif 
Landasan Konseptual : 
Konsep self and other 
Alexander Wendt 
dalam konstruktivisme 
 

Pemerintah China 
telah memutuskan 
untuk terlibat dalam 
proyek 
multikulturalisme 
yang memberikan 
pengakuan kepada 
etnis minoritas dan 
berlaku secara adil. 
Tetapi, yang terjadi 
perlakuan pemerintah 
China antara etnis 
muslim Hui  dan 
Uyghur adanya 
perbedaan. China 
mengakui adanya 
potensi yang  
menganggu keamanan 
sehingga China 
membatasi 
keagamaan pada etnis 
Uyghur. 

7. Skripsi : Diplomasi 
Publik 
Pemerintah 
Tiongkok 
melalui China 
Radio 
International 
(CRI) 
Indonesia 
tentang 
kehidupan 
umat Muslim 

Metode Penelitian : 
Deskriptif 
Kualitatif 
Pendekatan : 
Konsep Diplomasi 
Publik  

Dalam menyebarkan 
berbagai informasi, 
Pemerintah Tiongkok 
sengaja merancang 
Radio CRI sebagai 
aktivitas penyiaran 
secara Internasional.  
Dengan adanya 
program-program 
yang menarik dalam 
Radio CRI sehingga 
diplomasi publik 
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di Tiongkok 
Oleh  : Ayu Tri Winarni  

Pemerintah Tiongkok 
dapat berjalan secara 
tepat. 
 

 

1.6 Landasan Konseptual 

 1.6.1 Konsep Diplomasi Publik  

 Dalam mengkaji politik luar negeri Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia 

membutuhkan konsep yang diperlukan. Sehingga, penulis menggunakan konsep 

yang dapat digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini. Dalam 

menganalisis penelitian diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui CRI di 

Indonesia tentang kehidupan umat Muslim di Tiongkok maka penulis 

menggunakan konsep diplomasi publik. Studi diplomasi mengalami 

perkembangan seiring dengan kondisi pada dunia internasional. Pada awalnya 

diplomasi banyak dimanfaatkan dengan hard power tetapi kini juga 

memanfaatkan soft power. Bentuk diplomasi yang menggunakan unsur soft power 

adalah diplomasi publik. 

Kata diplomasi publik pertama kali digunakan di media The London Times 

pada bulan Januari 1856, mereka melakukan kata tersebut untuk mengkritik 

kebijakan Presiden Franklin Pierce dan mendorongnya untuk memberikan contoh 

kepada warga dalam proses diplomasi.22 Menurut kamus Hubungan Internasional 

menuliskan bahwa diplomasi publik diartikan sebagai usaha sebuah negara dalam 

memengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan beberapa 

                                                             
22Tonny Dian Effendi, 2011, Diplomasi Publik Jepang,  Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 6. 
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instrumen seperti film, pertukaran budaya, radio, televisi, dan forum.23 

Selanjutnya, menurut Jay Wang tentang diplomasi publik yaitu sebagai usaha 

untuk mempertinggi mutu komunikasi antar negara dengan masyarakat. 

Sedangkan, menurut Jan Mallise mengartikan diplomasi publik adalah bentuk 

usaha untuk mempengaruhi orang atau organisasi lain diluar negaranya dengan 

memberikan persepsi positif sehingga dapat mengubah cara pandang orang 

tersebut terhadap suatu negara.24 

Pada tahun 2004, Profesor Joseph Nye pernah menerbitkan sebuah buku 

tentang soft power yang digunakan dalam diplomasi publik. Dalam buku tersebut 

Profesor Jospeh Nye mendefinisikan diplomasi publik sebagai instrumen yang 

digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya tersebut untuk 

berkomunikasi kepada publik dari negara lain, daripada hanya sekedar 

pemerintahnya saja. Dalam bukunya Profesor Nye menjelaskan bahwa soft power 

yang dimiliki negara bergantung pada budaya, kebijakan, dan nilai-nilai sebuah 

negara. Menurut Nye dengan soft power bukan sekedar dapat mempengaruhi dan 

membuat negara lain dapat mengikuti apa yang di inginkan, tetapi juga 

kemampuan untuk menarik perhatian publik.25 Berdasarkan beberapa definisi 

diplomasi publik diatas, menurut penulis diplomasi publik merupakan sebuah 

usaha negara untuk berkomunikasi kepada masyarakat luas sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan, agar komunikasi dapat lebih dipahami oleh 

                                                             
23U.S Department of State, 1987, Dictionary of International Relations Terms, hal 85 dalam Tonny 

Dian Effendi, 2011, Diplomasi Publik Jepang,  Bogor: Ghalia Indonesia, hal.9. 
24Megawati Irawan, Op.Cit.,  hal. 17. 
25Joseph S. Nye, 2004, Soft Power-The Means to Success in World Politics, New York: Public 
Affairs, hal. 12-13. 
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publik, seringkali diplomasi publik negara melalui beberapa instrumen seperti dari 

sebuah event, film, musik, media informasi, dan lain-lain. 

China Radio International (CRI) adalah salah satu diplomasi publik yang 

dijalankan oleh Pemerintah Tiongkok. Radio CRI memang sengaja dirancang oleh 

pemerintah dengan memiliki tujuan untuk menambah saling pengertian dan 

meningkatkan persahabatan antara rakyat Tiongkok dan rakyat semua negeri di 

dunia. Radio CRI telah mengudara ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa asing 

di luar negeri. Selain itu CRI memiliki 27 kantor koresponden di luar negeri, CRI 

mempunyai korespondennya sendiri di berbagai provinsi, kota dan daerah otonom 

di dalam negeri, juga di Daerah Administrasi Khusus Hongkong dan Makau.26 

Melalui Radio CRI, Pemerintah Tiongkok dapat menjalankan diplomasi 

publiknya di luar negeri maupun dalam negeri.  

Diplomasi Publik menurut Mark Leonard bahwa pemerintah harus 

memfokuskan kepada negara-negara yang paling relevan dengan kepentingan 

nasionalnya bukan negara yang paling mudah untuk dipengaruhi, dan pemerintah 

perlu mengubah nada diplomasi publik terhadap negara yang dimana warganya 

skeptis terhadap kebijakan pemerintah sehingga lembaga diplomasi publik 

pemerintah perlu lebih interaktif dengan membangun hubungan jangka panjang 

dan lebih memahami kelompok sasaran dalam menyampaikan pesan.27 Mark 

                                                             
26Anonim, Perkenalan tentang CRI, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm (10/02/2017,16:52 WIB) 
27Mark Leonard, 2002, Public Diplomacy, The Foreign Policy Center, hal. 6. 

http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm
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Leonard menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan utama diplomasi publik yang 

dijalani negara, antara lain28:  

1. Meningkatkan keakraban negara dengan seluruh elemen masyarakat 

dengan cara menarik perhatian masyarakat terhadap suatu negara dan 

mempengaruhi opini publik  

2. Meningkatkan apresiasi masyarakat dengan menciptakan persepsi 

positif publik terhadap aktor negara dan membuat sudut pandang 

masyarakat sesuai dengan perspektif negara  

3. Meningkatkan hubungan negara dengan publik dalam bidang 

pendidikan, pariwisata, dan sebagainya 

4. Mempengaruhi sikap masyarakat dengan memberikan dukungannya 

terhadap suatu negara 

Dalam diplomasi publik menurut Mark Leonard ada tiga dimensi penting 

yang harus dijalankan oleh suatu negara, dan hal ini harus dipenuhi karena 

menentukan keberhasilan dari diplomasi publik sebuah negara, ketiga dimensi 

tersebut yaitu29:  

1. Daily Communications 

Hal ini adalah aspek pertama yang harus dilakukan. Daily communications 

sendiri menjelaskan tentang konteks domestik dan pembuatan keputusan. 

Selanjutnya, pemerintah akan memberikan perhatian besar untuk bagaimana 

caranya dan seperti apa  menyampaikan ke medianya. Dalam aspek ini media luar 

negeri juga harus menjadi target penting yang utama dalam diplomasi publik 
                                                             
28Kristen Bound, dkk, 2007, Culture is a Central Component of International Relations. It’s time 
to unlock its full potential, London : Demos, hal 23-24. 
29Megawati Irawan,Op.Cit.,  hal. 25-26. 
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bukan hanya media lokal. Hal ini juga perlu disikapi dengan persiapan yang baik 

dengan kapabilitas respon yang cepat tujuannya untuk memperbaiki kesalahan 

informasi dengan secepat mungkin.  

2. Strategic Communication 

Aktivitas di aspek kedua ini merupakan simbol dari rencana yang akan 

dilakukan oleh sebuah pemerintah dalam tahun-tahun berikutnya. Tujuannya 

untuk menguatkan dan membantu kebijakan pemerintah. Strategi komunikasi 

adalah seperangkat kegiatan yang lebih seperti kampanye politik yang 

menetapkan sejumlah pesan strategis dan merencanakan serangkaian kegiatan 

lebih dari satu tahun untuk memperkuat. Pada aspek kedua ini, penting bagi 

semua organisasi diplomasi publik untuk memiliki kepentingan dalam totalitas 

pesan yang dikeluarkan tentang negara tersebut, dan bagaimana mereka dapat 

bekerja sama dalam mempromosikannya.30 

3. Development of Lasting Relationship 

Dengan mengembangkan hubungan yang terus-menerus dan berjangka 

panjang dapat membantu untuk menentukan keberhasilan diplomasi publik suatu 

negara. Hal ini dapat dilakukan, dengan menekankan pada individu sebagai aktor 

kunci seperti melalui pemberian beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, 

konferensi, dan akses kepada saluran-saluran media. Ketiga aspek ini memiliki 

peran yang penting untuk menciptakan kesan yang baik di dalam dunia politik 

internasional. 

                                                             
30Mark Leonard, Op.Cit., hal. 15. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, apabila dikaitkan dengan diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok melalui CRI, menurut penulis telah sesuai dengan 

penjabaran diplomasi publik menurut Mark Leonard. Hal ini dapat dilihat pada 

pengertian ketiga dimensi diplomasi publik yang harus dijalankan oleh negara 

antara lain daily communication, strategic communication, dan development of 

lasting relationship. Jika ditinjau dari pengertian ketiga dimensi tersebut maka 

CRI merupakan salah satu aktivitas penyiaran yang memang diciptakan untuk 

menjalani diplomasi publik Pemerintah Tiongkok. 

Diciptakan media tersebut memiliki tujuan untuk menambah saling 

pengertian antara Tiongkok dengan negara di seluruh dunia karena CRI sengaja 

diciptakan oleh Pemerintah untuk melakukan aktivitas penyiaran internasional. 

Oleh sebab itu, Radio CRI menciptakan beberapa program-program untuk 

menjalankan misi dari Pemerintah Tiongkok dan untuk menarik perhatian publik. 

CRI juga memiliki beberapa program kerja sama dengan media Indonesia seperti 

kunjungan delegasi antara wartawan dan pertukaran pekerja CRI dengan 

wartawan Indonesia. Diplomasi publik melalui CRI menunjukkan keberhasilan 

dengan ditandai kerja sama yang dilakukan oleh banyak negara. CRI selalu 

mengembangkan program-program berbeda dan melakukan hubungan lebih dekat 

dengan media di negara lain. 
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Sedangkan, menurut Nicholas J. Cull diplomasi publik adalah : 

“The process by which international actors 
seek to accomplish the goals of their foreign 
policy by engaging with foreign publics and 
has gained international currency only since 
the end of the cold war.”31 

 
 

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa diplomasi publik merupakan 

proses dimana negara berusaha untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya 

dengan melibatkan masyarakat internasional. Terdapat kunci dalam praktik 

diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull, antara lain 1) aktor internasional 

semakin tidak tradisional dan saat kini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

begitu menonjol, 2) mekanisme yang digunakan oleh aktor-aktor untuk 

berkomunikasi dengan publik internasional beralih ke teknologi baru, seperti 

melalui media informasi dan internet, 3) dengan teknologi baru dapat membuat 

hubungan kaku antara lingkungan domestik dan internasional menjadi lebih 

lunak.32 

Selanjutnya pemaparan diplomasi publik dari Nicholas J. Cull yang 

menjelaskan dalam tulisannya di Public Diplomacy: Taxonomies and History 

bahwa diplomasi publik terbagi masing-masing tipe berdasarkan aktivitas atau 

bentuk kegiatan. Nicholas J. Cull menyebutnya sebagai Taxonomi diplomasi 

                                                             
31Zuma Qoyuma, 2014, Diplomasi Publik Amerika Serikat Melalui Pertukaran Pelajar di 
Indonesia Pasca Peristiwa 9/11, skripsi, Malang: Jurusan Hubungan International, Universitas 
Brawijaya,hal 10, diakses dalam 
https://www.academia.edu/9568391/Diplomasi_Publik_Amerika_Serikat_Melalui_Pertukaran_Pel
ajar_di_Indonesia_Pasca_Peristiwa_9_11 (22/04/2017,20:48 WIB) 
32Nicholas J. Cull, 2009, CPD Perspective on Public Diplomacy: Lessons From The Past, Los 
Angeles: Figueroa Press, hal. 13. 

https://www.academia.edu/9568391/Diplomasi_Publik_Amerika_Serikat_Melalui_Pertukaran_Pelajar_di_Indonesia_Pasca_Peristiwa_9_11
https://www.academia.edu/9568391/Diplomasi_Publik_Amerika_Serikat_Melalui_Pertukaran_Pelajar_di_Indonesia_Pasca_Peristiwa_9_11
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publik terbagi menjadi lima tipe yaitu: listening, advocacy, cultural diplomacy, 

exchange diplomacy, dan international broadcasting. 

Tabel  1.2 
Taxonomy of Public Diplomacy 

Type of Public 
Diplomacy Sample Activity 

State in which this form of 
Public Diplomacy has been 

salient 

Listening Targetted Polling Switzerland 

Advocacy 
Embassy Press 

Relations United States 

Cultural Diplomacy 
State-Funded 

International art tour France 

Exchange Diplomacy 
Two-way academic 

exchange Japan 

International 
Broadcasting 

Foreign-language 
Short-wave radio 

broadcasting 
Britain 

(Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, CPD Perspective on Public Diplomacy: Lessons From The Past, 
Los Angeles: Figueroa Press, hal. 24) 
 
 

Tabel 1.3 
Taxonomy of Time/Flow of Information/Infrastructure in PD 

Type of Public 
Diplomacy 

Time Frame Flow of 
Information 

Typical 
Infrastructure 

Listening Short & long 
term 

Inward to 
analysts and 

policy process 

Monitoring 
technology 

& language trained 
staff 

Advocacy Short term Outward Embassy press 
office, 

foreign ministry 
strategy office 

Cultural Diplomacy Long term Outward Cultural Center 
and/or 
library 

Exchange Diplomacy Very long 
term 

Inward & 
outward 

Exchange 
administrator, 

Educational office 
International 
Broadcasting 

Medium term Outward but 
from a news 
bureaucracy 

News bureaus, 
production studios, 

editorial offices, 
and 
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transmitter facilities 

(Sumber: Nicholas J. Cull, 2009, CPD Perspective on Public Diplomacy: Lessons From The Past, 
Los Angeles: Figueroa Press, hal. 25) 
 

 Berdasarkan tabel di atas dari kelima tipe yang disebutkan oleh Nicholas J. 

Cull, data-data yang telah dikumpulkan terkait dengan aktivitas diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok melalui Radio CRI, maka telah memenuhi salah satu tipe 

yaitu : international broadcasting karena diplomasi publik Tiongkok melalui 

media China Radio International dalam tipe penyiaran internasional, aktivitas 

aktor melibatkan teknologi komunikasi seperti radio dan internet untuk mencapai 

tujuannya. CRI merupakan salah satu aktivitas penyiaran internasional yang 

sengaja diciptakan untuk menjalani diplomasi publik Pemerintah Tiongkok. 

Tujuannya untuk memiliki hubungan yang lebih erat dengan negara lain. Oleh 

sebab itu, Radio CRI membuka beberapa divisi khusus yang setiap penyiarannya 

menggunakan berbagai bahasa asing. 

 CRI juga melakukan kerja sama dengan berbagai negara sehingga radio 

tersebut lebih dekat dengan publik di negara lain. Bukan hanya itu kerja sama 

yang dijalani, CRI juga mempunyai program-program liputan dalam setiap 

aktivitas penyiarannya. Tiap berita yang disampaikan oleh China Radio 

International memenuhi standar berita dan profesionalitas sebagai jurnalisme. 

Sesuai dengan penjelasan J. Cull bahwa international broadcasting merupakan 

bagian terpenting dalam aspek penyiaran internasional adalah beritanya itu 

sendiri. Berita yang disajikan harus berita yang objektif dengan standar-standar 
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jurnalistik yang disiarkan akan menjadi mekanisme untuk menyebarluaskan 

budaya.33 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1  Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif dapat menggambarkan secara luas dan terperinci 

berdasar peristiwa yang terjadi dan dalam penelitian deskriptif juga meneliti 

variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah atau studi kasus.34 Dari 

penjelasan diatas sehingga penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena akan menggambarkan upaya 

diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui China Radio International (CRI) 

di Indonesia tentang kehidupan umat Muslim di Tiongkok. 

1.7.2 Teknik Analisa 

Metode penelitian kualitatif menurut Gumilar Rusliwa dalam tulisan 

jurnalnya yang berjudul memahami metode kualitatif menggambarkan penelitian 

kualitatif yaitu berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya, 

dalam kualitatif sangat memperhatikan kepada peristiwa dan otensitas, sementara 

peneliti kualitatif memandang realitas merupakan hasil rekonstruksi oleh individu 

yang terlibat dalam situasi sosial.35 Dalam penelitian ini, penulis memilih 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggambarkan permasalahan 

dengan penjelasan secara rinci dan jelas. Menggunakan pendekatan kualitatif 

                                                             
33Megawati Irawan, Op.Cit., hal. 19. 
34W. Gulo, 2000, Metodologi Penelitian, Penerbit Grasindo, hal. 19, diakses dalam 
https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian.html?id=lFJfR5jf-osC 
(13/02/2017,21:27 WIB) 
35Gumilar Rusliwa, Memahami Metode Kualitatif, Journal of Makara, Sosial Humaniora, Vol,  9, 
No, 2, Depok: Universitas Indonesia, 2005, hal. 58. 

https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_Penelitian.html?id=lFJfR5jf-osC
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disebabkan oleh penelitian ini lebih sesuai dianalisa dengan menggunakan 

pernyataan daripada dengan angka atau uji statistika. Sehingga, dalam penelitian 

ini penulis berusaha untuk mendeskripsikan upaya diplomasi publik Pemerintah 

Tiongkok melalui CRI Bahasa Indonesia dan menjelaskan secara rinci tentang 

program-program CRI. 

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.3.1 Batasan Materi  

 Penulis memiliki batasan pada penelitian agar pembahasan yang dilakukan 

tidak terlalu jauh dan tetap fokus pada permasalahan yang akan dibahas. Batasan  

materi dalam skripsi ini hanya membahas tentang penjabaran umum tentang 

upaya diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melalui Radio CRI dan 

menjelaskan program-program CRI  secara umum dan khususnya program CRI 

tentang kehidupan umat Muslim di Tiongkok. 

1.7.3.2 Batasan Waktu 

Penelitian ini juga dibatasi pada rentang waktu antara tahun 2008-2012. 

Pengambilan batasan waktu diambil pada tahun 2008 karena saat itu ada peristiwa 

Olimpiade Beijing sehingga Pemerintah Tiongkok sedang gencar-gencarnya 

dengan mengambil kesempatan untuk membangun identitas dan citra nasional 

dengan melibatkan beberapa media Tiongkok dan diakhiri tahun 2012 karena 

Tiongkok semakin meningkatkan persahabatan Muslim Tiongkok dengan 

Indonesia dengan mengadakan sebuah kegiatan “Perjalanan Budaya Muslim di 

Tiongkok”.  
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1.7.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting 

dalam keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan berkaitan dengan bagaimana 

cara peneliti mengumpulkan data, dan siapa sumbernya. Teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan. Disebut 

dengan studi kepustakaan (library research) karena data atau bahan-bahan yang 

diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan 

baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain 

sebagainya.36 

1.8 Argumen Dasar  

Berdasarakan konsep diplomasi publik yang telah dijelaskan oleh Mark 

Leonard bahwa suatu negara dalam menjalankan upaya diplomasi publik harus 

memenuhi ketiga dimensi antara lain daily communication, strategic 

communication, dan development of lasting relationship. Ketiga dimensi tersebut 

memiliki maksud yang berbeda dan menentukan keberhasilan diplomasi publik 

negara. Diplomasi publik yang dijelaskan oleh Mark Leonard, menurut penulis 

bahwa upaya-upaya diplomasi publik yang dijalani harus dipersiapkan secara 

matang dengan cara menciptakan strategi komunikasi yang menarik 

sehinggadapat menjalin hubungan lebih erat lagi dengan negara lain dan melalui 

diplomasi publik dapat menyebarkan pesan strategis dari pemerintah sehingga 

masyarakat dapat menerima pesan tersebut dengan baik. Tujuan dari upaya 

tersebut agar masyarakat internasional dapat memberikan opini dan kesan yang 

                                                             
36Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra’, Vol, 08, No, 01 (Mei 2014), Medan : 
IAIN-SU, hal. 68. 
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positif. Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa Radio CRI merupakan salah 

satu aktivitas penyiaran internasional yang menjadi diplomasi publik Pemerintah 

Tiongkok yang telah disiapkan secara matang dengan menciptakan beberapa 

program liputan yang menarik perhatian masyarakat di seluruh dunia dan CRI 

pula menjalin kerja sama dengan negara lain agar hubungan CRI dengan media 

lain lebih erat lagi. 

Sedangkan, diplomasi publik menurut Nicholas J. Cull terbagi menjadi 5 

tipediplomasi publik antara lain listening, advocacy, cultural diplomacy, exchange 

diplomacy, dan international broadcasting. Dari tipe-tipe yang telah dijabarkan 

oleh Nicholas, penulis berargumen bahwa aktivitas diplomasi publik Pemerintah 

Tiongkok melalui CRI termasuk dalam tipe international broadcasting karena 

Radio CRI memang sengaja diciptakan oleh Pemerintah Tiongkok menjadi 

aktivitas penyiaran internasional oleh sebab itu CRI menggunakan berbagai 

bahasa asing, menjalin kerja sama dengan media dari negara lain, dan 

menyampaikan sebuah program liputan berita yang menarik dan sesuai dengan 

standar jurnalisme sehingga melalui berita tersebut, pesan-pesan yang ingin 

disampaikan oleh Pemerintah Tiongkok dapat didengar oleh publik dari seluruh 

dunia. Dengan upaya diplomasi publik yang dijalankan sehingga diharapkan dapat 

mempengaruhi opini publik terhadap Negara Tiongkok. 
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