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BAB II 

DESKRIPSI UMUM TENTANG CHINA RADIO INTERNATIONAL (CRI) 

DAN KEHIDUPAN UMAT MUSLIM DI TIONGKOK 

2.1 Deskripsi Umum Tentang China Radio International (CRI) 

China Radio International (CRI) merupakan satu-satunya sebuah stasiun 

radio siaran luar negeri yang diciptakan oleh Pemerintah Tiongkok. Lahirnya 

Radio CRI ketika adanya suatu gelombang radio terpancar di Yan’an, sebuah kota 

kecil di Tiongkok bagian Barat Laut yakni siaran Radio Xinhua Yan'an yang 

pertama kali mengudara pada tanggal 3 Desember 1941, kemudian hari itu juga 

ditetapkan berdirinya Radio CRI, dan juga munculnya CRI sebagai usaha untuk 

melawan agresi militerisme Jepang terhadap Tiongkok.37 

Pada awal tahun 1940-an, Tiongkok tengah menghadapi agresi militer dari 

Jepang. Dengan adanya peristiwa itu, Partai Komunis China (PKC) menciptakan 

stasiun radio berbahasa asing yaitu China Radio International (CRI). Awal tujuan 

didirikannya agar masyarakat luar mengetahui tentang PKC yang tengah melawan 

agresi dari Jepang, memperkenalkan situasi dalam dan luar negeri, dan mengajak 

kalangan masyarakat untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan 

memulihkan perdamaian dunia.38 

37Anonim, CRI Rayakan Hari Ulang Tahun, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/03/1@54753.htm (30/03/2017,11:34 WIB) 
38Anonim, 65 Tahun CRI, diakses dalam http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/01/1@54610.htm 
(14/04/2017,14:15 WIB) 

http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/03/1@54753.htm
http://indonesian.cri.cn/1/2006/12/01/1@54610.htm
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Adanya Radio CRI ini, Tiongkok membawa empat misi, yaitu 1) 

memperkenalkan Tiongkok kepada dunia, 2) memperkenalkan dunia kepada 

Tiongkok, 3) melaporkan dunia kepada dunia, 4) serta meningkatkan 

persahabatan dan saling pengertian antara rakyat Tiongkok dengan rakyat di 

dunia.39 China Radio International (CRI) adalah stasiun radio tingkat nasional di 

Tiongkok yang dikhususkan untuk penyebaran informasi ke seluruh dunia. Radio 

CRI dibawah naungan State Administration of Radio, Film, and Television 

(SARFT).40 

Pada awalnya, CRI siaran menggunakan Bahasa Jepang karena penyiaran 

ini ditujukan kepada tentara Jepang yang berada di Tiongkok, untuk 

memberitahukan kebenaran yang terjadi dalam perang. Penyiar pertama CRI 

adalah seorang wanita Jepang yang anti perang yakni Kiyoshi Hara. Siaran yang 

dibawakan oleh Kiyoshi sangat menyakinkan dan mempengaruhi banyak orang. 

Dibuktikan dengan banyak tenaga ahli yang bekerja di CRI adalah bekas serdadu 

Jepang dan ada pula yang melarikan diri dan bersembunyi dari pihak Jepang. 

Selanjutnya, program yang disiarkan hanya selama 15 menit.41 

CRI juga siaran dengan menggunakan Bahasa Inggris karena pasca 

kemenangan Tiongkok dari Jepang, tidak membawa suasana perdamaian pada 

seluruh rakyat Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh, Tiongkok di bawah kekuasaan 

Partai Kuomintang, korupsi merajalela, harga barang meningkat tinggi dan hidup 

rakyat Tiongkok sengsara. Saat Partai Komunis China (PKC) melawan agresi 

                                                             
39Angeline Widjaja, 2016, Teknologi Penghubung Dunia, Beijing : Cabe Rawit Online, Media 
Cetak Grafis Berbahasa Indonesia, Hal. 08. 
40Anonim, Perkenalan Tentang CRI, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm (29/03/2017,19:07 WIB) 
41Op.Cit. 65 Tahun CRI 

http://indonesian.cri.cn/1/2003/11/21/1@101.htm


36 
 

militer Jepang mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Sehingga, untuk 

memberitahukan keadaan sebenarnya, Radio CRI menambahkan siaran berbahasa 

Inggris. Penyiar dalam Bahasa Inggris yakni Wei Lin. Saat siaran menggunakan 

Bahasa Inggris, daya pemancar CRI telah jauh lebih kuat dibandingkan yang dulu. 

Siaran ini dapat didengar pada Kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Eropa, 

bahkan Amerika Utara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober tahun 1949 siaran 

CRI mengumumkan berdirinya Negara Tiongkok.42 

Pada tahun 1984, Radio CRI melakukan siaran dengan sembilan bahasa di 

FM 88.7. Bahasa-bahasa yang disiarkan adalah Inggris, Spanyol, Arab, Perancis, 

Jerman, Korea, Jepang, Rusia, dan dialek Kanton yang megudara setiap hari pada 

pukul 06.00-24.00. Selanjutnya, pada tahun 1987 CRI melakukan kerjasama 

mengenai rilei program CRI dalam 20 bahasa dengan stasiun radio di belasan 

negeri antara lain Inggris, Perancis, Swiss, Rusia, Spanyol, Kanada, Mali, Brasil, 

Kuba, dan Amerika Serikat. Program-program tersebut akan disiarkan ke Amerika 

Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika dan Asia Barat. Bukan hanya itu, CRI juga 

mengadakan kerja sama dengan stasiun radio dan televisi negara lain mengenai 

hal transmisi dan pertukaran program.43 Ketika tahun 1997, media CRI 

menyelesaikan sebuah peralihan peralihan revolusioner dari mode siaran analog 

tradisional ke digital yang canggih. Fasilitas digital disediakan oleh Siemens 

                                                             
42Ibid. 
43Op.Cit. Perkenalan Tentang CRI. 
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Austria yang mencakup bank penyimpanan data, kontrol pusat, sistem siaran 

langsung dan stasiun kerja rekaman.44 

Pada 26 Desember 1998 diresmikannya situs web CRI. Informasi dan berita 

terbaru dari situs CRI bergantung pada media CRI yang tersebar di seluruh dunia. 

Ketika tahun 1999, Radio CRI mulai membuat dan menawarkan program berita 

internasional kepada stasiun televisi daerah di seluruh negeri. Selanjutnya, 

Oktober 1999, CRI mengirim program televisi berisi berita internasional dengan 

memiliki beberapa program antara lain dunia hari ini, dunia dalam berita, laporan 

ekonomi global, jurnal berita dunia, laporan IT sejagad, dan mingguan 

internasional. Program ini dikirim melalui Asiasat II. Selain itu, Radio CRI juga 

memiliki tiga surat kabar yaitu Jurnal Berita Dunia dalam Bahasa Mandarin, The 

Messenger dalam Bahasa Inggris, dan Info Und Echo dalam Bahasa Jerman. 

Radio CRI juga mempunyai penerbit China Radio International dan penerbit 

Audio dan Video Internasional Tiongkok.45 

Pada Mei tahun 1999, diciptakannya situs china.com yang diatur oleh 

Global Broadcasting Media Group atau disebut dengan GMG. GMG memiliki 

peran yang begitu penting dalam pembinaan CRI karena sebagai grup media 

internasional yang modern dan terpadu.46 GMG adalah satu-satunya platform 

bisnis yang didirikan oleh China Radio International (CRI) yang berfungsi untuk 

memperluas skala industri media dan kebudayaan. Grup GMG sebagai grup 

                                                             
44Uni Assignment Centre, The China Radio International Media Essay, diakses dalam 
https://www.uniassignment.com/essay-samples/media/the-china-radio-international-media-
essay.php (23/04/2017,23:02 WIB)  
45Zuo Yan Bing, (Ed), International Online, diakses dalam http://www.cri.com.cn/2014-01-
10/418f47fd-e40c-d68e-0292-afd8206803b4.html (29/04/2017,19:00 WIB) 
46Anonim, About Situs China.com, diakses dalam http://indonesian.china.com/about/ 
(24/05/2017,00:14 WIB) 

https://www.uniassignment.com/essay-samples/media/the-china-radio-international-media-essay.php
https://www.uniassignment.com/essay-samples/media/the-china-radio-international-media-essay.php
http://www.cri.com.cn/2014-01-10/418f47fd-e40c-d68e-0292-afd8206803b4.html
http://www.cri.com.cn/2014-01-10/418f47fd-e40c-d68e-0292-afd8206803b4.html
http://indonesian.china.com/about/
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media tingkat nasional yang langsung dibawah pimpinan State Administration of 

Radio, Film, and Television (SARFT).47 

Pada tahun 2000, CRI dan media besar Pemerintah Tiongkok lainnya seperti 

People’s Daily, Xinhua, China Central Television (CCTV), dan juga surat kabar 

berbahasa Inggris yakni China Daily disahkan oleh Kantor Informasi Dewan 

Negara bahwa media-media tersebut sebagai penyedia berita melalui internet. 

Selanjutnya, pada 24 Januari 2002 di bawah promosi Departemen Pusat 

Propaganda dan Kementerian Administrasi Radio, Film, dan Televisi Negara, CRI 

telah terintegrasi menjadi tiga situs di Tiongkok yaitu Chinanews, Global Chinese 

Net, dan TV.com.48 Pada tahun 2005, CRI meluncurkan sebuah Radio Oldies 

Online, selanjutnya pada Agustus 2006 radio tersebut memenangkan penghargaan 

“Most Popular Program Award”,“Best Quality Program Award” dan “Most 

Charming Award” dalam “Youth Voice Broadcasting Program” yang 

diselenggarakan oleh Komite Sentral Liga Pemuda Komunis.49 

Pada 28 September 2005 diciptakannya CRI News Radio (90.5 FM). CRI 

menugaskan wartawannya sendiri yang menyebar di seluruh dunia dengan 

melaporkan program berita, olahraga, hiburan dan gaya hidup secara nasional dan 

internasional. Tujuan diciptakannya CRI News Radio untuk menjadikan sebuah 

merek radio berita kelas nasional dan memiliki sebuah slogan yaitu “First News, 

News First”,“On-the-Spot China, Live World”. CRI News Radio dapat disetel 

                                                             
47Anonim, Tentang PT GMG, diakses dalam http://indonesian.china.com/about/gmg.html 
(24/05/2017,00:19 WIB) 
48Chwen Chwen Chen, dkk, China Radio International in the Digital Age: Propagating China on 
the Global Scenario, hal.  4. 
49Zuo Yan Bing, 怀旧金曲网络电台, diakses dalam http://www.cri.com.cn/2014-1-10/8e42d1ec-
c65e-6faf-35c2-4c7f41a4e8f4.html (29/04/2017,19:13 WIB) 

http://indonesian.china.com/about/gmg.html
http://www.cri.com.cn/2014-1-10/8e42d1ec-c65e-6faf-35c2-4c7f41a4e8f4.html
http://www.cri.com.cn/2014-1-10/8e42d1ec-c65e-6faf-35c2-4c7f41a4e8f4.html
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secara online. Sedangkan, siaran ini dapat di dengarkan pada radio Beijing 90.5 

FM, di Tianjin 90.6 FM, di Chongqing 91.7 FM, di Guangdong, Hongkong, dan 

Macau 107.1 FM, di Shandong 89.8 FM, yang terkahir di Anhui 90.1 FM. Siaran 

Radio CRI mengudara 18 jam sehari di wilayah Beijing. Pada siarannya tersebut, 

CRI memiliki program populer yakni easy FM, joy FM, hit FM, konser siang, jazz 

bit.50 

Pada tahun 2006, Radio CRI memperingati ulang tahun ke-65 di acara 

tersebut Kepala Departemen Penerangan Komite Sentral Partai Komunis 

Tiongkok Liu Yunshan menyatakan bahwa CRI harus berubah dari media 

tradisional ke media modern, dari media tunggal ke media terpadu, dan dari siaran 

luar negeri ke komunikasi internasional, serta berkembang menjadi media modern 

terpadu yang menggabungkan siaran radio, siaran online dan multimedia. Direktur 

CRI Wang Gengnian juga menguraikan bahwa sistem siaran internasional modern 

yaitu sistem siaran internasional yang memiliki bagian konsep komunikasi pada 

isi dan instrumen, selanjutnya juga harus memiliki pengaruh internasional dan 

dapat menempati suatu posisi dalam persaingan internasional, harus merupakan 

suatu kumpulan media modern terpadu yang menggabungkan siaran radio, siaran 

online dan komunikasi multimedia.51 

Kini siaran Radio CRI telah mengalami perkembangan yang luar biasa. 

Perkembangan ini dipengaruhi oleh keberhasilan diplomasi Pemerintah Tiongkok. 

Awalnya hanya melakukan aktivitas siaran selama 15 menit setiap hari dengan 

menggunakan Bahasa Jepang. Tetapi, saat ini Radio CRI telah mengalami 

                                                             
50Uni Assignment Centre, Op.cit., 
51Op.Cit. CRI Rayakan Hari Ulang Tahun 
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perubahan yang luar biasa. Radio CRI telah mengudara ke seluruh dunia dengan 

menggunakan berbagai bahasa. Oleh sebab itu, CRI dapat disebut dengan siaran 

radio internasional dengan menggunakan bahasa asing terbanyak. Dan saat ini, 

Radio CRI telah berkembang pesat menjadi suatu media terpadu modern yang 

menggabungkan audio, video, siaran online, surat kabar, majalah, dan Radio CRI 

juga memanfaatkan media sosial melalui akun facebook, twitter, youtube, 

email,dan wechat. 

Stasiun Radio CRI memiliki 117 FM mitra radio internasional, serta mitra 

radio 32 AM di Asia, Afrika, Amerika Utara, Eropa. Di Amerika Utara, misalnya 

CRI dapat didengar melalui gelombang AM Band dan CRI menggunakan broker 

konten internasional seperti World Radio Network (WRN), sebuah perusahaan 

swasta yang berbasis di London yang menyediakan layanan transmisi radio dan 

televisi penyiar di seluruh dunia. Pada akhir tahun 2007, total waktu siaran CRI 

sekitar 556,5 jam per hari dari seluruh aktivitas penyiaran yang lebih dari 60 

negara di dunia.52 Pada 16 Juli 2009, CRI menciptakan perangkat mobile yang 

memiliki situs multimedia Bahasa Inggris pertama dan melalui CRI mobile, siapa 

saja yang menggunakan perangkat seluler dapat menikmati konten audio, video 

CRI, dan mengupdate berita terbaru di dunia, belajar Bahasa Mandarin juga 

tersedia. Tujuan diciptakan perangkat ini untuk membangun platform 

infotainment mobile agar dapat berbagi informasi yang mencakup berita hiburan, 

dan travelling.53 

                                                             
52Chwen Chwen Chen, dkk, Op. Cit.,hal.  3. 
53Uni Assignment Centre, Op.Cit., 
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Pada terjadinya event Olimpiade Beijing, Pemerintah Tiongkok melakukan 

kampanye besar-besaran secara eksternal maupun internal melalui peran media 

dalam upaya untuk membangun citra dan identitas nasional. Olimpiade Beijing 

merupakan peristiwa penting yang mampu mengumpulkan semua liputan media. 

Semua media yang terlibat dalam event ini menciptakan strategi komunikasi yang 

menghasilkan produk cetak dan audiovisual yang berbeda dengan kualitas tinggi. 

Dalam kesempatan itu, CRI meluncurkan stasiun radio baru yaitu Radio CRI 

Olimpiade di Beijing. Siaran khusus ini dilakukan dalam Bahasa Mandarin, 

Korea, Inggris, Rusia, Arab, Jepang, Spanyol, dan Jerman.54 

Ketika tahun 2011, media CRI membuka 70 cabang layanan radio luar 

negeri, tiga layanan radio FM domestik, dan 18 layanan radio internet 

diluncurkan. CRI juga memiliki 32 biro koresponden luar negeri. Program CRI 

menyajikan liputan peristiwa global secara akurat dan komprehensif kepada 

publik. Radio CRI pun bekerja sama dengan Associated Press dan Reuters. 

Selanjutnya, terdapat 4.122 klub pendengar CRI di seluruh dunia.55 Pada 18 

Januari 2011, didirikannya China International Broadcasting Network (CIBN). 

Ini adalah organisasi penyiaran multibahasa dan multifungsi yang diluncurkan dan 

dijalankan oleh China Radio International (CRI). CIBN bertujuan untuk membuat 

multibahasa, multimedia, multi-terminal secara online dengan program yang 

dikemas dalam bentuk audio, video, radio mobile, TV, IPTV, dan format TV 

internet.56 

                                                             
54Chwen Chwen Chen, dkk, Op. Cit., hal. 8. 
55Uni Assignment Centre, Op.Cit., 
56Xie Ting Ting, About China Radio International, diakses dalam 
http://english.cri.cn/11114/2012/09/20/1261s723239.htm (17/04/2017,16:05 WIB) 

http://english.cri.cn/11114/2012/09/20/1261s723239.htm


42 
 

Pada tahun 2010, Li Changchun mengadakan kunjungan di Universitas 

Komunikasi Tiongkok. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Harian Politbiro 

Komite Sentral PKC. Pada acara tersebut Li Changchun mengatakan bahwa untuk 

memperbaiki kemampuan komunikasi internasional pada media-media di 

Tiongkok bergantung pada perekrutan staf yang bekerja. Dalam perekrutan staf 

pekerja, Radio CRI mengalami kesulitan karena CRI sebagai media informasi dan 

komunikasi yang berbasis internasional dengan multibahasa sehingga 

memerlukan staf pekerja yang benar memahami jurnalisme sesuai dengan aturan 

Pemerintah Tiongkok. Beberapa staf pekerja CRI yang non-Chinese telah melalui 

pelatihan teori jurnalisme dan.mengerti tentang kondisi internal Negeri Tiongkok. 

Staf pekerja CRI rata-rata dipilih usia dibawah 35 tahun. Staf CRI yang baru 

dipilih dari fresh graduate, dan praktisi jurnalistik. Pada tahun 2006, CRI telah 

berusaha keras untuk memperkuat pelatihan para staf Radio CRI. Pelatihan 

tersebut dilakukan oleh semua staf CRI.57 

Sistem pelatihan di Radio CRI menawarkan untuk membantu para pekerja 

dalam memperbaiki pengumpulan, penyiaran, penerjemahan, pencitraan berita, 

disertakan dengan keterampilan teknis. Radio CRI juga mengadakan seminar 

tentang “International Publicity and Media Reporting” tujuannya untuk 

memperbaiki kemampuan komunikasi internasional. Dalam beberapa tahun 

terakhir, Weng Gengnian sebagai Direktur China Radio International (CRI) telah 

mengirim 53 orang ke luar negeri untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 

perbaikan Radio CRI sebagai media komunikasi internasional. CRI bahkan 
                                                             
57Duan Peng, International Communication Strategies of Chinese Radio and TV Networks, 
Published by Springer Nature, hal 110 dan 112,  diakses dalam 
https://books.google.co.id/books?isbn=9811044600 (17/04/2017, 17:23 WIB) 

https://books.google.co.id/books?isbn=9811044600
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berencana untuk menumbuhkan bakat manajemen melalui kursus MBA yang 

diselenggarakan dengan perguruan tertinggi.58 

  

                                                             
58Ibid, hal. 112. 
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2.1.1 Logo China Radio International (CRI) 

Radio CRI pun memiliki 2 logo dengan memiliki perbedaan fungsi yang 

pertama logo CRI. Sedangkan, logo kedua untuk situs web CRI, antara lain : 

1. Logo Radio CRI 

 

 

 

 

 

 

2. Logo Situs Web CRI 

 

 

 

 

 

  



45 
 

2.1.2 Bentuk Kepemimpinan Radio CRI 

Radio CRI merupakan media informasi dan komunikasi yang sengaja 

dirancang berbasis internasional. Dalam radio tersebut mempunyai bentuk 

kepemimpinan untuk mengatur CRI, antara lain59: 

1. Wang Gengnian sebagai direktur dari Radio CRI, sekaligus anggota 

dari State Administration of Radio, Film, and Television (SARFT) 

2. Hu Bangsheng sebagai wakil direktur dari Radio CRI 

3. Tian Yuhong sebagai anggota sub komite dari China Radio 

International (CRI) 

4. Wang Wenjun sebagai anggota komite divisi dari China Radio 

International (CRI) 

5. Ma Bohui sebagai wakil editor dari Radio CRI 

6. Wang Lian sebagai kepala teknisi dari China Radio International 

(CRI) 

7. Ren Qian sebagai wakil editor dari Radio CRI 

8. Li Ping sebagai wakil editor dari Radio CRI 

9. Li Shukun sebagai Direktur Departemen Bahasa Indonesia China 

Radio International. 

  

                                                             
59Anonim, About CRI, diakses dalam http://www.cri.com.cn/about (29/04/2017,18:46 WIB) 

http://www.cri.com.cn/about
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2.2 Siaran Radio CRI Tersebar ke Berbagai Negara 

Sejak berdirinya China Radio International (CRI) memang disengaja 

didirikan oleh Pemerintah Tiongkok yang menjadikan CRI sebagai aktivitas 

penyiaran internasional sehingga radio tersebut menggunakan berbagai bahasa 

asing. Dalam siaran pertama, Radio CRI menggunakan Bahasa Jepang karena 

untuk mempengaruhi tentara Jepang. Siaran Kedua, CRI menggunakan Bahasa 

Inggris, tujuannya untuk memberitahukan keadaan yang sebenarnya terhadap 

rakyat di seluruh negeri. Sejak Radio CRI melakukan siaran dengan Bahasa 

Inggris, CRI pun dapat didengar sampai Kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, 

Eropa, bahkan Amerika Utara.60 

Seiring Tiongkok mulai terbuka terhadap dunia luar sehingga membuat 

Radio CRI adanya perkembangan dan pengaruh yang besar pada penyiaran 

internasional. Siaran CRI pun mulai menggunakan Bahasa Jerman. 

Beberapanegara berargumen seperti Negara Jerman berpendapat bahwa Radio 

CRI sebagai ‘angin segar Negeri Tiongkok yang jauh’ dan ‘radio yang digemari’. 

Sedangkan, Asosiasi Klub Radio Amerika Utara menilai CRI sebagai ‘radio 

terbesar di dunia’. Selanjutnya, pada 19 November 2006 siaran FM CRI 

mengudara di Vientiane, ibukota Negara Laos. Dalam peresmian siaran FM CRI 

di Vientiane, Presiden Hu Jintao memberikan pidato dengan mengatakan bahwa 

hubungan Negara Tiongkok dan Laos adalah tetangga dekat. Peresmian siaran FM 

                                                             
60Op.Cit. 65 Tahun CRI. 
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CRI di Vientiane akan merentangkan sebuah jembatan yang baru untuk 

menambah saling pengertian antara rakyat  kedua negara.61 

Pada 27 Februari 2006, CRI membuka siaran FM pertama di Nairobi, 

Ibukota Kenya. Membuka siaran di Nairobi, CRI memiliki misi yaitu untuk 

mempromosikan saling pengertian dan persahabatan antara masyarakat Tiongkok 

dan Kenya, serta negara-negara Afrika lainnya. CRI 91.9 FM di Nairobi 

menyediakan 19 jam program dalam Bahasa Inggris, Kiswahili, dan Bahasa 

Mandarin. Program pada setiap siarannya mencakup pengembangan ekonomi, 

sosial, dan budaya Tiongkok. Kini Radio CRI telah mengalami transformasi yang 

luar biasa karena siaran CRI menggunakan 40 bahasa asing selain standard 

chinese dan empat dialek Tiongkok. Di dalam situs web CRI terdapat beberapa 

nama-nama negara yang bekerja sama dengan Radio CRI. Hal itu membuat 

masyarakat dapat terhubung langsung dengan situs web CRI negara lain tanpa 

menulis nama web nya.62 

CRI disiarkan dengan beberapa bahasa asing antara lain, Albania, Arab, 

Belarusia, Bengali, Burma, Kroasia, Kamboja, Mandarin, Ceko, Belanda, Inggris, 

Esperanto, Estonia, Filipino, Finnish, Perancis, Jerman, Yunani, Hausa, Ibrani, 

Hindi, Hungaria, Islandia, Indonesia, Italia, Jepang, Kazakh, Korea, Laos, 

Lithuania, Melayu, Mongolia, Nepali, Norwegia, Persia, Polandia, Portugis, 

Pashto, Rumania, Rusia, Serbia, Sinhala, Spanyol, Swahili, Swedia, Tamil, 

Thailand, Tibet (Lhasa dan Kangba), Turki, Ukraina, Urdu, Uyghur (Tiongkok 

dan Asia Tengah), Vietnam. Pada setiap bahasa asing yang digunakan Radio CRI 

                                                             
61Ibid. 
62Uni Assignment Centre, Op.cit., 
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memiliki situs web masing-masing contohnya crienglish.com adalah situs 

berbahasa Inggris dan dapat mendengarkan program Radio CRI secara live dan 

menemukan audio dan transkrip dari program sebelumnya. Progam berita 

melaporkan tentang konteks domestik dan global, berita metro, politik, bisnis, 

olahraga, travelling, dan showbiz. Layanan Bahasa Inggris adalah salah satu divisi 

terpenting dalam Radio CRI karena pengguna dapat mengakses transkrip 

program, melihat ilustrasi dan mendengarkan program melalui situs CRI.63 

Sedangkan, di Indonesia CRI telah melakukan kerja sama dengan Radio Elshinta 

dan Radio Republik Indonesia (RRI). 

2.3 Pentingnya China Radio International (CRI) Bagi Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) 

Selama Perang Dingin, rezim komunis Tiongkok melakukan komunikasi 

dengan dunia internasional melalui propaganda. Tetapi, kini Pemerintah Tiongkok 

mulai menjadikan diplomasi publik sebagai strategi kebijakan luar negerinya. 

Diplomasi publik Tiongkok diatur oleh Dewan Negara dan Departemen Humas. 

Pada masa reformasi, terutama tahun 1990-an, Pemerintah Tiongkok 

meningkatkan anggaran diplomasi publiknya. Secara strategis, diplomasi publik 

Tiongkok menekankan pada “peaceful development” yang berfokus dengan 

menghargai dan memelihara kedaulatan negara.64 

Diplomasi publik Pemerintah Tiongkok melibatkan media-media besar 

seperti People’s Daily, China Central Television (CCTV), Xinhua News Agency, 

China Radio International (CRI), dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar diplomasi 
                                                             
63Ibid. 
64Guillaume Nicaise, 2009, Public Diplomacy and its Chinese Conception, Desertasi, France: 
Public Affairs Consultant, hal. 4. 
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publik yang dilakukan untuk memperluas jangkauannya. Diplomasi publik 

merupakan konsep asing bagi Pemerintah Tiongkok. Istilah diplomasi publik 

menurut Tiongkok adalah dua wai xuan atau wai xuan yang artinya propaganda 

eksternal dan ditujukan untuk mengiklankan prestasi Tiongkok dan menjual citra 

negara di seluruh dunia.65 

Ketika China Radio International (CRI) merayakan hari ulang tahunnya 

yang ke-65, berbagai kalangan dalam dan luar negeri berkumpul di Beijing untuk 

memperingati usaha radio rakyat Tiongkok siaran luar negeri dan berdirinya 

Radio CRI. Menurut Kepala Departemen Penerangan Komite Sentral Partai 

Komunis Tiongkok yaitu Liu Yunshan dalam pidatonya bahwa China Radio 

International (CRI) memiliki peran yang tinggi bagi Pemerintah Tiongkok karena 

siaran luaran negeri tersebut telah menegakkan citra positif Tiongkok di mata 

dunia internasional dan telah memberikan sumbangan penting dalam memelihara 

perdamaian dunia dan mendorong perkembangan bersama.66 

Argumen dari Liu Yunshan tersebut menunjukkan bahwa dengan CRI 

sebagai salah instrumen diplomasi publik Pemerintah Tiongkok akan berjalan 

begitu efektif dan menjadi strategi yang penting dalam kebijakan luar negeri 

Tiongkok. Kontribusi media CRI dapat mempengaruhi dan memperbaiki citra 

Negara Tiongkok terhadap opini publik. Menurut banyak ilmuwan tujuan utama 

diplomasi publik Pemerintah Tiongkok adalah untuk menyakinkan dunia bahwa 

                                                             
65Hessarbani Anja Lejli, Public Diplomacy of People’s Republic of China, Sarajevo School of 
Science and Technology: Department of Political Science, hal. 5. 
66Op.Cit. CRI Rayakan Hari Ulang Tahun. 
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Negara Tiongkok merupakan negara yang damai, mengamankan sumber daya 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian Tiongkok.67 

Dalam Working Paper yang berjudul “The Rise of China’s Public 

Diplomacy” diplomasi publik Pemerintah Tiongkok memiliki empat tujuan 

utama, antara lain 1) Tiongkok ingin dilihat sebagai negara yang bekerja keras 

untuk memberi rakyatnya masa depan yang lebih baik. Tiongkok sebagai negara 

yang memahami sistem dan kebijakan politiknya, 2) Tiongkok ingin dilihat 

sebagai mitra ekonomi yang stabil, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

meningkatkan kekuatan ekonomi, 3) Tiongkok ingin dipandang sebagai anggota 

yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab pada komunitas politik 

internasional, dan mampu berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia, 4) 

Tiongkok ingin dihormati sebagai budaya yang kuno dengan sejarah leluhur yang 

panjang.68 

Upaya pertama diplomasi publik Pemerintah Tiongkok terjadi pada 

pertengahan tahun 1930-an saat jurnalis dari Amerika Serikat yakni Edgar Snow 

yang diundang oleh Partai Komunis China (PKC) untuk melaporkan perang sipil 

yang berlangsung, kemudian wartawan-wartawan dan akademisi diperintah untuk 

membuat laporan tentang perang sipil, selanjutnya sekitar tahun 1940-an laporan 

tersebut segera dipublikasikan dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris, Perancis, 

Jerman, dan Spanyol. Kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi dan 

menginformasikan kepada masyarakat di seluruh dunia tentang perkembangan di 

                                                             
67Pan Esther, China’s Soft Power Initiative, Council on Foreign Relations, diakses dalam 
http://www.cfr.org/china/chinas-soft-power-initiative/p10715 (24/04/2017,18:43 WIB) 
68Ingrid d’Hooghe, The Rise of China’s Public Diplomacy, publishing by desiree davidse, 
Clingendael Diplomacy Papers No.12, July 2007, Netherlands Institute of International Relations 
Clingendael, hal. 18-19. 

http://www.cfr.org/china/chinas-soft-power-initiative/p10715
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Negeri Tiongkok.69 Keterlibatan media informasi terhadap diplomasi publik 

Pemerintah Tiongkok juga terjadi ketika Olimpiade Beijing karena event tersebut 

adalah kesempatan Pemerintah Tiongkok untuk menarik perhatian publik. Ketika 

olimpiade Beijing terjadi, Pemerintah Tiongkok melalui CRI membuka stasiun 

radio baru bernama Radio CRI Olimpiade di Beijing yang khusus melaporkan 

kegiatan-kegiatan di event tersebut kepada masyarakat luas. 

Diplomasi publik menjadi strategi yang penting untuk mendukung dan 

mempromosikan kebijakan Pemerintah Tiongkok. Berbagai diplomasi publik 

telah dijalani seperti berdirinya Institusi Konfusius dengan memperkenalkan 

budaya Tiongkok, mengajarkan bahasa mandarin, dan Pemerintah Tiongkok juga 

mendirikan China Radio International (CRI) juga sebagai instrumen diplomasi 

publiknya dengan melaporkan berita pada konteks domestik maupun 

internasional. Diplomasi publik yang dijalankan dapat sebagai alat Tiongkok 

untuk menjadikan citra negara yang diinginkan, dapat membangun aliansi politik, 

memperbaiki opini publik yang negatif, dan memberikan sanggahan terhadap 

laporan berita luar negeri. 

  

                                                             
69Hessarbani Anja Lejli, Loc.Cit., 
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2.4 Radio CRI dalam Struktur Politik dan Pemerintah Tiongkok 

Negara Tiongkok dianggap sebagai negara yang misterius, gaya 

pemerintahan mereka hampir sama dengan Uni Soviet, dimana pemerintah dapat 

mengontrol secara mutlak atas semua aspek kehidupan dinegaranya terutama pada 

arus informasi.70 Strategi komunikasi dan informasi Pemerintah Tiongkok dengan 

dunia internasional pada awalnya melalui propaganda. Tetapi, kini Pemerintah 

Tiongkok mulai menjadikan diplomasi publik sebagai strategi kebijakan luar 

negerinya. Kemungkinan perubahan ini terjadi dapat disebabkan oleh adanya 

kepentingan nasional Tiongkok salah satunya yaitu untuk menjadi negara yang 

memiliki perekonomian yang kuat.  

Dalam mencapai kepentingannya tersebut, Pemerintah Tiongkok harus 

mengalami keterbukaan dan menjadi pemerintah yang transparan, dengan 

mempertahankan pegangan yang kuat pada konten media karena pada era 

globalisasi ini, teknologi telah menjadi sumber informasi penting dan tempat 

untuk berekspresi. Pemerintah Tiongkok harus mengadaptasi standar ekonomi dan 

komunikasi secara internasional agar lebih mudah diterima oleh kalangan 

masyarakat. Dalam struktur Pemerintah Tiongkok memiliki elemen-elemen yang 

akan bertanggung jawab dalam urusan kepentingannya di berbagai bidang 

misalnya ekonomi, budaya, komunikasi dan informasi, dan lain-lain 

 

 

                                                             
70Karen Sanders, (Ed), Government Cases and Challenges Communication, Penerbit : Bloomsbury 
Publishing Plc, hal. 259, diakses dalam https://books.google.co.id/books?isbn=1849665028 
(14/04/2017,15:34 WIB) 
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    Bagan 2.1 

China’s Government Structure and Media Entities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Karen Sanders, (Ed), Government Cases and Challenges Communication, Penerbit : 
Bloomsbury Publishing Plc, hal 262)  
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Berdasarkan bagan diatas, sistem Pemerintahan Tiongkok memiliki 

perbedaan dengan negara-negara lainnya karena kementerian, komisi, dan 

berbagai elemen lainnya yang bertanggung jawab untuk mengatur Tiongkok 

bukan hanya di bawah pimpinan Pemerintah Tiongkok, tetapi juga dipengaruhi 

oleh Partai Komunis China (PKC). Terdapat beberapa lembaga-lembaga tertinggi 

mengatur segala aspek yang terjadi di Tiongkok. Pada bagian Pemerintah 

Tiongkok yang pertama terdapat Presiden. Menurut konstitusi di Tiongkok, 

Presiden Republik Rakyat Tiongkok menjalankan tugasnya terbagi menjadi dua 

fungsi dan wewenang pada urusan domestik dan luar negeri. Tetapi, secara umum 

fungsi dan wewenang Presiden Tiongkok adalah memiliki kekuatan dalam 

undang-undang, mengeluarkan pemerintah, untuk mengangkat dan menghapus 

pejabat negara, dan yang terakhir untuk memberikan penghargaan negara.71 

Bagian kedua, ada National People’s Congress (NPC) yakni badan tertinggi 

negara dan legislatif tunggal di Tiongkok yang memiliki kekuasaan atas Dewan 

Negara (State Council) karena NPC dapat menolak atau menerima usulan yang 

diajukan oleh Dewan Negara, selanjutnya NPC dapat memilih presiden, perdana 

menteri, dan tingkat kabinet pejabat yang dipilih oleh partai. Selanjutnya, Chinese 

People’s Political Consultative Conference (CPPCC) adalah badan yang paling 

berpengaruh pada badan penasehat politik dan dua organisasi ini yang membuat 

keputusan politik di tingkat nasional. Bagian terakhir pada Pemerintah Tiongkok, 

terdapat State Council yakni badan administrasi tertinggi di Tiongkok, kabinet ini 

berjumlah sekitar 50 orang yang bertanggung jawab atas terhadap kementerian 

                                                             
71Anonim, Functions of the President, diakses dalam 
http://www.china.org.cn/english/features/state_structure/64587.htm (24/05/2017,01:05 WIB) 

http://www.china.org.cn/english/features/state_structure/64587.htm
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dan institusi lainnya. Kementerian dan Institusi tersebut bertugas untuk 

menafsirkan dan menerapkan tujuan kebijakan Tiongkok dan hirarkis di tingkat 

Provinsi dan Lokal.72 

Sedangkan, di bagian Partai Komunis China (PKC) yang juga mengatur 

segala aspek di Tiongkok terdapat beberapa elemen. Pertama, Central Committee 

of the Chinese Communist Party adalah Komite Pusat Partai Komunis China yang 

sebagai badan tertinggi di PKC. Tugasnya untuk memutuskan Kongres Nasional, 

melatih kepemimpinan atas semua pekerjaan Partai dan mewakili Partai Komunis 

China saat menangani urusan luar negeri. Kedua, General Secretary CPC yang 

bertanggung jawab dalam mengadakan pertemuan Biro Politik Komite Sentral 

CPC dan Komite Tetap, dan mengarahkan pekerjaan Sekretariat Komite Pusat. 

Anggota General Secretary CPC dipilih dari anggota Komite Tetap Biro Politik 

oleh Sidang Pleno Komite Sentral Partai Komunis China.73 Bagian terakhir, 

terdapat Chinese Communist Party Politburo (CCP Politburo) badan ini bertugas 

untuk pembuat keputusan dan kebijakan sebuah negara. Politburo terdiri dari 25 

anggota komite yang dipimpin lagi oleh Politburo Standing Committe (PSC). PSC 

memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap memutuskan kebijakan luar Negeri 

Tiongkok. PSC memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur aparatur dan 

administrasi pemerintah negara.74 

                                                             
72Karen Sanders, (Ed), Op.Cit., hal. 262. 
73English.news.cn, History of the Communist Party of China, diakses dalam 
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/29/c_13851746.htm (24/05/2017,01:25 
WIB) 
74Devi Anggraini, Analisis Kebijakan Luar Negeri Politburo Dalam Sengketa Laut China Selatan 
menggunakan Level Analisa Kelompok diakses dalam http://devi-anggraini-
fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-115608-
PERBANDINGAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI-

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-04/29/c_13851746.htm
http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-115608-PERBANDINGAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI-ANALISIS%20KEBIJAKAN%20LUAR%20NEGERI%20POLITBURO%20DALAM%20SENGKETA%20LAUT%20CHINA%20SELATAN%20MENGGUNAKAN%20LEVEL%20ANALISA%20KELOMPOK.html
http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-115608-PERBANDINGAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI-ANALISIS%20KEBIJAKAN%20LUAR%20NEGERI%20POLITBURO%20DALAM%20SENGKETA%20LAUT%20CHINA%20SELATAN%20MENGGUNAKAN%20LEVEL%20ANALISA%20KELOMPOK.html
http://devi-anggraini-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-115608-PERBANDINGAN%20POLITIK%20LUAR%20NEGERI-ANALISIS%20KEBIJAKAN%20LUAR%20NEGERI%20POLITBURO%20DALAM%20SENGKETA%20LAUT%20CHINA%20SELATAN%20MENGGUNAKAN%20LEVEL%20ANALISA%20KELOMPOK.html
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            Bagan 2.2 

Chinese Government Communication Structure 
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Bagan di atas menjelaskan tentang elemen yang bertanggung jawab dalam 

struktur komunikasi dan informasi Pemerintah Tiongkok. Dalam bidang 

komunikasi dan informasi di Tiongkok di bawah kontrol Dewan Negara yang 

berada dalam lingkup Pemerintah Tiongkok. Sedangkan, pada bagian Partai 

Komunis China (PKC) diatur oleh Chief of Department Publicity atau disebut 

dengan Departemen Humas. Publicity Department (PD) ini berfungsi untuk 

mengawasi media Tiongkok dan mempertahankan otoritas partai. Sistem 

peraturan media di Tiongkok berbeda dengan negara lainnya karena disebabkan 

oleh sifat pemerintahan Negara Tiongkok. Peraturan untuk konten media di 

Tiongkok tidak melalui hukum tetapi melalui praktek sehari-hari yang bergantung 

pada struktur dasar dari media maupun partai.75 

Dalam struktur komunikasi Pemerintah Tiongkok memiliki beberapa 

elemen, antara lain Xinhua News Agency, State Administration of Radio, Film, 

and Television (SARFT), State Administration of Press and Publication (SAPP), 

State Council Information Office (SCIO), Ministry of Culture, People’s Daily, dan 

31 Provincial Chiefs of Propaganda Department. Setiap badan komunikasi di 

Tiongkok memiliki tugas yang berbeda-beda, misalnya SARFT bertanggung 

jawab dalam mengontrol dan mengawasi konten editorial di China Central 

Television (CCTV), China Radio International (CRI), dan China National 

Radio(CNR). Selanjutnya, State Administration of Press and Publication (SAPP) 

yang berfungsi untuk mengatur berita, majalah cetak, dan publikasi internet. 

                                                             
75Karen Sanders, (Ed),Op.Cit., hal. 266-267. 
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Bagian State Council Information Office (SCIO) adalah kepala kantor informasi 

administrasi pemerintah yang berdiri dibawah dewan negara.76 

SCIO memiliki kewenangan untuk memantau isi berita secara nasional. 

Sedangkan, Ministry of Culture bertanggung jawab untuk mengawasi dunia seni, 

teater, dan museum.77 Selanjutnya, terdapat Xinhua News Agency yang 

merupakan kantor berita resmi Negara Republik Rakyat Tiongkok, dan pusat 

pengumpulan informasi terbesar di Tiongkok.78 People’s Daily juga sebagai 

media informasi dan komunikasi terbesar di Tiongkok. Segala urusan Xinhua 

News Agency, People’s Daily, dan 31 Provincial Chiefs of Propaganda 

Department langsung dikontrol oleh Departemen Humas dan Dewan Negara 

karena organisasi tersebut merupakan media terbesar dan paling berpengaruh di 

Tiongkok.  

Media komunikasi di Tiongkok terlahir dibawah pengawasan partai. Mereka 

menjadikan media sebagai alat untuk mencapai kepentingan partai. Strategi 

komunikasi Pemerintah Tiongkok mengadaptasi dari Negara Uni Soviet, dimana 

media dikontrol oleh pemerintah dan hanya untuk memenuhi agenda partai yang 

berkuasa. Media digunakan untuk mengontrol informasi, dan untuk transmisi 

pesan dari pemerintah tentang ekonomi dan politik. Ide untuk menjadi seorang 

jurnalis di Tiongkok berbeda dengan Negara Barat. Profesi jurnalisme di 

                                                             
76Ibid. 
77Central Propaganda Department Cadre Bureau Writing Group, Xin shiqi xuanchuan sixiang 
gongzuo (Propaganda Thought Work in the New Period) (Beijing: Xuexi Chubanshe, 2006), 
pp. 88-89 dalam jurnal David Shambaugh, China’s Propaganda System: Institutions, Process and 
Efficacy, The China Journal, No, 57, (Januari 2007), China Centre Research School of Pasific & 
Asian Studies, hal. 30. 
78Anonim, Welcome to Subscribe to Xinhua News Service, diakses dalam 
http://www.xinhuanet.com/english/wtstxns.htm (24/05/2017,02:28 WIB) 

http://www.xinhuanet.com/english/wtstxns.htm


59 
 

Tiongkok sebagai karir politik karena seorang jurnalis dianggap sebagai kaum 

elit. Apalagi, jika jurnalis tersebut bekerja di media organisasi nasional terbesar. 

Jurnalis Tiongkok adalah tukang publikasi yang bekerja untuk mendistribusikan 

informasi ke masyarakat dengan dibawah pengawasan yang ketat oleh Partai. 

Seluruh sistem dikontrol secara ketat pada setiap level oleh Departemen 

Propaganda dari Partai atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Departemen 

Humas (Publicity Department).79 Departemen ini posisinya berada di bagian dari 

Chinese Communist Party (CPC). 

Departemen Humas (Publicity Department) memiliki fungsi utama untuk 

memberikan lisensi kepada media, dan memberikan instruksi kepada media 

misalnya sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikatakan media terhadap 

masyarakat. Tujuan utama dari pengawasan tersebut untuk melindungi 

kepentingan negara, termasuk dalam keamanan dan legitimasi partai. Publicity 

Department (PD) memiliki kekuatan untuk mencalonkan presiden dan CEO dari 

semua organisasi media milik negara di tingkat nasional. Meskipun, PD tidak 

secara formal bukan bagian dari Pemerintah Tiongkok, tetapi Departemen Humas 

tersebut bertanggung jawab dari sensor dan pembimbing terhadap media.80 

Di samping itu, ada kode etik yang diciptakan oleh Association Independent 

Tiongkok seperti semua asosiasi jurnalis di tingkat nasional maupun provinsi. 

Dalam kode etik tersebut terdapat langkah untuk seorang jurnalis untuk 

berkomunikasi dan pelaporan berita. Meskipun, kode ini tidak memiliki kekuatan, 

tetapi sebagian besar anggota asosiasi yaitu anggota partai yang memiliki 

                                                             
79Karen Sanders, (Ed),Op.Cit., hal. 265. 
80Ibid, hal.  266. 
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kekuatan jika para jurnalis tidak mengikuti kode etik tersebut dapat 

mempengaruhi pada bidang pekerjaan mereka. Tidak ada aturan hukum tertentu 

pada media, tetapi ada sistem manajemen di konten struktural media yang melalui 

pengadilan hukum, instansi pemerintah khusus, dan asosiasi indepen.81 

Dalam struktur politik dan Pemerintah Tiongkok, China Radio International 

(CRI) dibawah naungan dan arahan dari State Administration of Radio, Film, and 

Television (SARFT) dan badan komunikasi tersebut bertindak sebagai departemen 

dibawah arahan dari Departemen Humas (Publicity Department) dan Dewan 

Negara.Badan komunikasi SARFT bertanggung jawab dalam mengontrol dan 

mengawasi konten editorial media informasi China Central Television (CCTV), 

China Radio International (CRI), dan China National Radio (CNR). Berbagai 

berita yang akan disebarkan kepada masyarakat internasionl oleh Radio CRI, 

tentunya akan adanya pengawasan dan pemeriksaan dari Partai Komunis China 

(PKC) melalui Departemen Humas. Meskipun, badan tersebut bukan bagian 

formal dari Pemerintah Tiongkok tetapi departemen ini memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam bidang komunikasi di Tiongkok. Dalam hal ini, menunjukkan 

bahwa Partai Komunis China memiliki pengaruhdalam memutuskan segala 

kepentingan pada Pemerintah Tiongkok. 

 

 

 

                                                             
81Ibid, hal.  267. 
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2.5 Deskripsi Umum Tentang Kehidupan Umat Muslim di Tiongkok 

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai etnis. Oleh 

sebab itu, Tiongkok disebut dengan negara multi etnis. Negara tersebut memiliki 

sekitar 56 etnis yang menyebar di seluruh negeri Tiongkok. Etnis mayoritas 

dimiliki oleh Etnis Han karena menguasai seluruh negeri Tiongkok yang memiliki 

93% jumlah total penduduk di negara tersebut. Sedangkan, 55 etnis lainnya 

disebut sebagai etnis minoritas karena jumlah penduduknya lebih sedikit 

dibandingkan dengan Etnis Han.82 Dari 55 etnis minoritas tersebut terdapat 

beberapa etnis pemeluk Agama Islam dan diklasifikasi menjadi 10 etnis muslim 

antara lain Etnis Hui, Uyghur, Kazak, Kirgiz, Uzbek, Tartar, Tajik, Dongxiang, 

Salar, dan Bonan.83 Sebagian besar umat Muslim memasuki kawasan Tiongkok 

disebabkan oleh para pedagang. Dari 10 etnis Muslim di Tiongkok memiliki 

sejarah masing-masing sehingga bisa bermukim dan dibawah kekuasaan 

Pemerintah Tiongkok.  

Seperti halnya Etnis Hui yang merupakan etnis Muslim terbanyak di 

Tiongkok. Penduduk Etnis Hui hidup berdampingan dengan Etnis Han telah 

cukup lama dibandingkan dengan etnis Muslim lainnya sehingga kebanyakan 

penduduk Hui dalam sehari-hari menggunakan bahasa mandarin. Etnis Hui juga 

dapat menggunakan bahasa etnis-etnis Muslim lainnya dan paham dengan bahasa 

Arab maupun Persia. Asal usul Etnis Hui di Tiongkok berasal dari saudagar-

                                                             
82Anonim, 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) 
83Anonim, Surat dan Lagu Pendengar-Edisi 22/08/2009, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/481/2009/08/24/1s100678.htm (01/05/2017,14:22 WIB) 

http://indonesian.cri.cn/1/2006/08/24/1@48774.htm
http://indonesian.cri.cn/481/2009/08/24/1s100678.htm
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saudagar Arab dan Persia yang melakukan transaksi perdagangan di Tiongkok, 

dan tinggal menetap di kota Guangzhou dan kota Quanzhou, seiring waktu 

saudagar-saudagar tersebut menjadi bagian dari Etnis Hui. Pada awal abad ke-13 

orang Asia Tengah, Persia, dan Arab mengalami hijrah ke Tiongkok bagian Barat 

Laut karena adanya perang. Di kawasan Tiongkok sendiri biasanya Etnis Hui 

memiliki khas tersendiri dalam membuka restoran yakni dengan memasang “Etnis 

Hui” atau “Halal”. Taraf ekonomi dan kebudayaan Etnis Hui relatif tinggi, dan 

memainkan peran penting bagi perkembangan sejarah Tiongkok.84 Sedangkan, 

penganut Agama Islam di Tiongkok sebagai agama minoritas karena jumlah 

penduduk dari 10 etnis tersebut hanya berjumlah sedikit. 

Tabel 2.1 

Muslim Population in Tiongkok 

Total Population 1.332.810.869 100% 
Ethnic Han 1.220.844.520 91.6% 

Ethnic Non-Han (55 
minorites combined) 

1.119.663.49 8.4% 

Muslims 23.142.104 1.7% 
Hui 10.586.087 0.8% 

Uyghur 10.069.346 0.8% 
Kazak 1.462.588 0.1% 

Dongxiang 621.500 Less Than 0.1% 
Kirgiz 186.708 Less Than 0.1% 
Salar 130.607 Less Than 0.1% 
Tajik 51.069 Less Than 0.1% 
Uzbek 10.569 Less Than 0.1% 
Bonan 20.074 Less Than 0.1% 
Tatar 3.556 Less Than 0.1% 

(Sumber: China's 2010 Census Data, National Bureau of Statistics of China 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexce.htm)  

                                                             
84Anonim, Etnis yang Berpopulasi di Atas 5 Juta, diakses dalam 
http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter6/chapter60102.htm (22/07/2017, 10:25 WIB) 

http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexce.htm
http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter6/chapter60102.htm
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Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok bahwa jumlah populasi umat 

Muslim di Tiongkok pada tahun 2010 hanya ada sekitar 23 juta penduduk dari 

keseluruhan penduduk Tiongkok yang totalnya 1.34 miliar. Seluruh penduduk 

Tiongkok dikuasai oleh Etnis Han. 55 etnis minoritas lainnya hanya ada berkisar 

8.4% dari keseluruhan jumlah populasi Tiongkok. Sedangkan, umat Muslim 

hanya ada 1.7%. Dari 10 etnis minoritas pemeluk Agama Islam, Etnis Hui dan 

Uyghur memiliki populasi lebih besar dibandingkan etnis Muslim lainnya. 

Delapan minoritas Muslim lainnya hanya memiliki 0.1% lebih sedikit dari total 

populasi Etnis Hui dan Uyghur.85 

Sedangkan, dalam hal tempat bermukim etnis-etnis Muslim hampir tersebar 

di seluruh kawasan Tiongkok. Kawasan Tiongkok sendiri terbagi dalam 4 special 

regions, antara lain 1) Tiongkok's 4 municipalities merupakan kota terbesar 

Tiongkok yang berada dibawah aturan pemerintah pusat. Empat kota ini memiliki 

hak dalam politik, ekonomi, dan yurisdiksi yang sama dengan provinsi. Empat 

kota terbesar Tiongkok yaitu Beijing, Chongqing, Shanghai, dan Tianjin, 2) 

Daerah Otonom Tiongkok merupakan bagian administratif tingkat provinsi di 

Tiongkok, sebuah daerah otonom yang memiliki lebih banyak hak legislatif. 

Daerah Otonom terdapat 4 wilayah yaitu Guangxi, Mongolia Dalam (Inner 

Mongolia), Ningxia, Tibet (Xizang), dan Xinjiang. Daerah otonom tersebut 

memiliki populasi penduduk dengan etnis minoritas yang lebih tinggi, 3) 

Tiongkok’s Special Administrative Regions (SAR) adalah kawasan yang memang 

dirancang untuk memecahkan permasalahan Hong Kong dan Macau yang 

                                                             
85Raymond Lee,  Report about Muslims in China and their Relations with the State, Al Jazeera 
Centre for Studies, hal. 2. 
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berdasarkan konsep “one country, two system”. SAR memiliki kekuatan otonom 

yang diatur secara jelas oleh undang-undang, termasuk kekuasaan kehakiman, 

legislatif dan independen. Tiongkok memiliki dua wilayah administratif antara 

lain Hong Kong dan Makau, 4) Tiongkok dengan 23 Provinsi.86 

Gambar 2.1 

Peta Kawasan Tiongkok 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: http://www.chinatoday.com/city/a.htm) 

Berdasarkan peta di atas menunjukkan keseluruhan kawasan Tiongkok yang 

terbagi menjadi 4 special regions. Sedangkan, sebagian besar umat Muslim 

bermukim di kawasan Tiongkok di bagian wilayah Barat Laut yang membentang 

luas sekitar 30% dari keseluruhan negeri Tiongkok. Tempat tinggal penduduk 

Etnis Hui berada di wilayah bagian Barat Laut dan menyebar di provinsi 

pedalaman Tiongkok. Selanjutnya, Etnis Uyghur sebagian besar bermukim di 

wilayah Xinjiang. Sedangkan, etnis muslim Kazak, Kirgiz, Tajik, Uzbek, dan 

                                                             
86Anonim, Chinese Cities and Provincies, diakses dalam http://www.chinatoday.com/city/a.htm 
(03/05/2017,11:34 WIB) 

http://www.chinatoday.com/city/a.htm
http://www.chinatoday.com/city/a.htm
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Tatar tinggal di daerah perbatasan Wilayah Xinjiang dan mereka berbagi tempat 

tinggal dengan masyarakat dari negara tetangga, seperti Kazakhstan, Krgyzstan, 

Tajikistan, Uzbekistan, Rusia, dan Afghanistan.87 Sebagian besar etnis muslim 

Dongxiang dan Bonan tinggal di Provinsi Gansu. Sedangkan, Etnis Salar 

bermukim di Qinghai. Ternyata, umat Muslim di Tiongkok bukan hanya ada dari 

10 etnis minoritas tersebut. Kelompok masyarakat Han dan etnis lainnya juga 

memiliki sejumlah kecil populasi Muslim. Mereka tersebar di seluruh Kawasan 

Tiongkok, termasuk di beberapa Provinsi seperti Yunan dan Henan.88 

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Komunitas Muslim Tiongkok yang bernama 

Yan Zhi Bo mengatakan bahwa kehidupan umat Muslim di Tiongkok telah diatur 

dalam undang-undang dasar sehingga warga Muslim dijamin dan dilindungi oleh 

pemerintah.Pemerintah Tiongkok pernah menerbitkan UU 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 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.89 

 

                                                             
87Raymond Lee,  Op.Cit., hal. 2-3. 
88Ibid. 
89Nandang Karyadi Putra,  Kaum Minoritas Islam di Negara Komunis China, diakses dalam  
http://indonesian.cri.cn/481/2011/11/10/1s122676.htm (03/05/2017,11:52WIB) 

http://indonesian.cri.cn/481/2011/11/10/1s122676.htm

