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BAB II 

SEJARAH PING-PONG DI TIONGKOK 

2.1 Sejarah Ping-Pong 

Ping-Pong merupakan salah satu cabang olahraga dunia yang berasal dari 

Inggris.1 Ping-Pong awalnya merupakan permainan dengan sebutan tenis 

meja. Pada tahun 1884, tenis meja termasuk di jajaran permainan papan dan 

permainan dadu oleh J. H. Singer yang berasal dari New York. Pada 1887, 

George S. Parker2 asal Amerika Serikat menetapkan tenis meja sebagai salah 

satu katalog permainan. 

Ping-Pong sebelumnya dikenal bukan sebagai olahraga melainkan hanya 

sebagai aktivitas yang menggantikan olahraga tenis namun indoor karena 

dimainkan pada musim dingin. Aktivitas Ping-Pong sesungguhnya bermula di 

Inggris. David Foster3 yang menemukan aktivitas Ping-Pong pertama kali.4 

Pada tahun 1890, David Foster memainkan permainan dengan menggunakan 

raket berbahan kayu dengan ditengahnya dipasang serangkaian kayu tipis 

untuk menangkap bola dan menggunakan bola karet yang tertutup. Beliau 

memainkan permainan dengan kelengkapan tersebut di atas meja. Foster 

bermain permainan tersebut karena pada waktu itu di negaranya sedang 

1 Itoh, Op. Cit. 
2 George S. Parker adalah pendiri dari Parker Brother’s, sebuah perusahaan yang memproduksi 

mainan di Amerika Serikat. 
3 David Foster merupakan orang Inggris yang pertama kali melakukan aktivitas Ping-Pong. ITTF 

menetapkan bahwa David Foster adalah pencipta Ping-Pong. David Foster adalah seorang 

pengusaha lokal, terutama berhubungan dengan produk susu dan keju. Beliau lahir tahun 1848 dan 

meninggal pada tahun 1928. Foster tinggal bersama istrinya sejak tahun 1885. 
4 Who Invented Table Tennis?, diakses dalam http://www.allabouttabletennis.com/who-invented-

table-tennis.html (17/3/2017, 13:51 WIB) 

http://www.allabouttabletennis.com/who-invented-table-tennis.html
http://www.allabouttabletennis.com/who-invented-table-tennis.html
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musim salju. Oleh karenanya, Foster berkreasi untuk dapat bermain tennis 

didalam rumah. David Foster tidak memberikan nama terhadap permainan 

yang ia ciptakan tersebut. Foster hanya menetapkan bahwa permainan tersebut 

adalah pengganti tenis yang dapat dimainkan di dalam ruangan. 

Ping-Pong juga dikenal dengan sebutan Gossima pada 1891. Gossima 

adalah sebutan permainan dari John Jaques5. John bermain tenis didalam 

ruangan dengan anaknya. Inggris meresmikan bahwa Gossima merupakan 

penemuan dari Jaques dan anaknya. Berbeda dari permainan yang diciptakan 

Foster, John membuat Gossima menggunakan bola gabus berselaput. 

Raketnya terbuat dari velum yang membentang hingga casing luar, ditambah 

pegangan yang lebih kuat. Tetapi, bola yang diciptakan terlalu berat sehingga 

susah memantul. Oleh karena itu, permainan ini mulai tenggelam dan tidak 

dimainkan lagi dengan alasan tidak menyenangkan. Hal ini menutup imajinasi 

publik yang mengira Gossima adalah permainan yang menyenangkan ternyata 

membosankan. Pada tahun 1892, Gossima ditetapkan sebagai “a new table-

tennis game”.6 

Pada tahun 1900, Gossima berganti nama menjadi Whiff-Waff. Whiff-Waff 

ditemukan oleh Slazenger. Publik menganggap nama itu aneh, hingga pada 

1966, Asosiasi Tenis Amerika mengatakan bahwa nama tersebut muncul 

                                                           
5 John Jaques dan anaknya adalah warga negara Inggris. Jaques dan anaknya adalah tokoh yang 

mengenalkan nama Ping-Pong hingga menjadi market leader yang membuat Ping-Pong terkenal. 
6 Who Invented Table Tennis and Where Did It Originate?, Library Games, diakses pada 

https://www.libertygames.co.uk/blog/who-invented-table-tennis-and-where-did-it-originate/ 

(26/3/2017, 22:22 WIB) 

https://www.libertygames.co.uk/blog/who-invented-table-tennis-and-where-did-it-originate/
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karena bola yang digunakan untuk bermain yaitu bola rajutan.7 Whiff yang 

memiliki arti bau, memberi kesan buruk atas nama Whiff-Waff, tetapi tidak 

untuk pengertian dari Waff. Waff dalam bahasa Skotlandia berarti 

melambaikan tangan dan bisa juga berarti hembusan. Di Amerika Serikat, 

Whiff-Waff bahkan dikenal dengan merendahkan/meremehkan kata-kata 

ataupun tindakan. Dari pengertian-pengertian tersebut, olahraga ini dinilai 

tidak menyenangkan oleh publik Internasional.8 Alat pemukul dalam Whiff-

Waff awalnya adalah buku, namun seiring perkembangan zaman, alat pemukul 

diubah menjadi tutup kotak cerutu. Begitu pula dengan bolanya, dari bola 

rajutan lalu berkembang menjadi bola gabus. 

Pada tahun 1901, John Jaques kembali memberi nama terhadap permainan 

yang awalnya diberi nama Gossima menjadi Ping-Pong. Nama ini kemudian 

ia jual kepada Hamley Brothers di Amerika. Akhirnya  ditetapkan hak cipta 

permainan baru dengan nama Ping-Pong yang dikenal hingga dunia 

internasional.9 Pada tahun-tahun berikutnya, nama Ping-Pong tetap menjadi 

nama dari permainan ini karena membawa hal baik dilihat dari banyaknya 

ketertarikan masyarakat internasional terhadap permainan ini. 

Pada tahun 1901, James Gibb, salah seorang penggemar Ping-Pong asal 

Inggris, menemukan bahan bola untuk bermain Ping-Pong yang lebih baik 

                                                           
7 Michael Quinion, 2012, Whiff-Waff, diakses pada 

http://www.worldwidewords.org/topicalwords/tp-whi1.htm (26/3/2017 23:06 WIB) 
8 Chuck Hoey, The Table Tennis Collector, Journal of ITTF, Vol. 50 (Fall 2008), Switzerland: 

ITTF Museum, diakses dalam http://www.old.ittf.com/museum/TTC50.pdf (25/3/2017, 15:30 

WIB) 
9 Marion Alexander dan Adrian Honish, Table Tennis: A Brief Overview of Biomechanical Aspects 

of the Game (For Coaches and Players), diakses pada: 

https://umanitoba.ca/faculties/kinrec/hlhpri/media/table_tennis.pdf (17/3/2017, 14:18 WIB) 

http://www.worldwidewords.org/topicalwords/tp-whi1.htm
http://www.old.ittf.com/museum/TTC50.pdf
https://umanitoba.ca/faculties/kinrec/hlhpri/media/table_tennis.pdf


31 

 

yaitu Celluloid Ball. Bola ini jauh lebih ringan dan mudah memantul, daripada 

bola yang dipakai bermain Gossima ataupun Whiff-Waff. Diikuti E. C. Goode, 

penggemar Ping-Pong juga di tahun yang sama, menciptakan alat pemukul10 

yang dapat digunakan untuk bermain Ping-Pong dengan bahan kayu yang jauh 

lebih baik dan lebih kuat, begitu pula tidak memakai karet lagi untuk dipasang 

di raket bagian atas. Dari kemajuan-kemajuan penemuan Ping-Pong ini, 

ketertarikan publik terhadap Ping-Pong menjadi lebih besar.  

Tahun 1926 tepatnya dibulan Januari, diadakan rapat di Berlin untuk 

membuat Table Tennis Association dengan diwakili oleh Austria, Inggris, 

Jerman dan Hungaria. Rapat tersebut menghasilkan International Table 

Tennis Federation (ITTF) yang merupakan gabungan dari Table Tennis 

Association di berbagai negara Inggris.11 Ivor Montagu terpilih sebagai ketua 

ITTF. ITTF beranggotakan Austria, Czechoslovakia, Inggris, Jerman, 

Hungaria, India, Swedia, Wales, dan sesegera mungkin menetapkan peraturan-

peraturan Ping-Pong. ITTF terdiri dari asosiasi-asosiasi Ping-Pong yang ada di 

setiap negara yang mengikuti peraturan-peraturan olahraga Ping-Pong dari 

ITTF.12 ITTF memiliki prinsip dan peraturan-peraturan di dalamnya. Dalam 

prinsipnya, ITTF13 mengutamakan saling menghormati antar asosiasi dan 

                                                           
10 Atau seterusnya disebut raket. 
11 The History of Table Tennis, diakses dalam http://www.allabouttabletennis.com/history-of-

table-tennis.html (17/3/2017, 14:30 WIB) 
12 ITTF, 2016, HandBook of International Table Tennis Federation, Switzerland, diakses dalam 

http://www.old.ittf.com/ittf_handbook/2016/2016_ITTF_HB.pdf (17/3/2017, 12:37 WIB) 
13 ITTF juga yang berhak menetapkan aturan raket, bola, ukuran net dan semacamnya yang sesuai 

untuk dimainkan dalam Ping-Pong. Meja yang digunakan dalam bermain Ping-Pong harus persegi 

panjang, dengan panjang 2.74m dan lebar 1.525m dengan bidang horizontal 76cm diatas lantai. 

Net dipasang dengan kabel untuk pengaitnya setinggi 15.25cm. Bola harus berbentuk bulat dengan 

diameter 40mm dan memiliki berat 2.7 gram. Bola juga harus terbuat dari bahan seluloid berwarna 

putih, oranye, atau matt. Raket diizinkan untuk berbagai ukuran, bentuk atau beratnya tetapi pisau 

http://www.allabouttabletennis.com/history-of-table-tennis.html
http://www.allabouttabletennis.com/history-of-table-tennis.html
http://www.old.ittf.com/ittf_handbook/2016/2016_ITTF_HB.pdf
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menindak jika terjadi diskriminasi. ITTF juga menyediakan sarana dan 

prasarana olahraga dengan lingkungan yang baik.14 

ITTF mengadakan turnamen Ping-Pong pertama di London pada tanggal 

6-11 Desember 1926. Turnamen tersebut ditetapkan pula sebagai The First 

World Table Tennis Championship.15 Pemenang dalam The First World Table 

Tennis Championship berasal dari Hongaria, untuk tunggal puteri bernama 

Maria Mednyanszky dan tunggal putera bernama Roland Jacobi. Ping-Pong 

lebih dikenal negara lain sejak event The First World Table Tennis 

Championship diadakan. Negara-negara yang berpartisipasi dalam event ini 

sekitar 7 negara. Hingga pada 47th World Table Tennis Championship 2003 

negara yang ikut serta dalam turnamen Ping-Pong yang diselenggarakan ITTF 

mencapai 160 negara dengan 650 atlit Ping-Pong. 

ITTF mengatur secara detail saat diadakannya event-event turnamen Ping-

Pong. Dalam turnamen Ping-Pong, terdapat Dewan Juri yang berhak 

memutuskan beberapa hal16. Juri dalam event tersebut juga diatur oleh ITTF. 

Hadiah dalam turnamen Ping-Pong tidak jauh beda dari turnamen olahraga 

                                                                                                                                                               
untuk pemukulnya harus datar dan kaku. Kuranglebih 85% pisau harus berbahan kayu alami. 

Untuk merekatkan pisau menggunakan bahan berserat. Ketebalan pisau berkisar 0.35mm. ITTF 

juga menetapkan peraturan-peraturan pada saat turnamen, termasuk di dalamnya kondisi pemain 

saat bertanding, peraturan untuk service, rally, poin, dan sebagainya. Tidak jarang ITTF 

mengadakan turnamen-turnamen Ping-Pong dengan peserta yang cukup 
14 Cakupan ITTF dalam mengadakan turnamen Ping-Pong internasional adalah; (1) kompetisi 

internasional antar asosiasi yang diizinkan diwakili lebih dari satu pemain, (2) Pertandingan 

Internasional yang diwakili oleh tim yang mewakili asosiasi, (3) Turnamen terbuka berlaku bagi 

semua asosiasi ITTF, (4) turnamen yang dibatasi, seperti kelompok tertentu atau batasan usia, (5) 

turnamen undangan bagi asosiasi, biasanya lebih ke turnamen individu. 
15 Ibid. 
16 Dewan Juri terdiri dari Komisaris Teknis, Kursi dari Teknis, Wasit Komite dan aturannya, wakil 

dari Kompetisi Departemen, perwakilan dari panitia dan wasit. Jika salah satu dari yang 

disebutkan (selain Komite)  tidak dapat hadir maka Komite yang berhak untuk berbicara dan 

memberikan suara. Ketua Dewan Juri diangkat oleh anggota Dewan Juri. Seperti juri pada 

olahraga lain, Dewan Juri memiliki kuasa untuk memutuskan pertanyaan banding dalam yurisdiksi 

komite manajemen turnamen dan untuk menyetujui perubahan tim. 
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lain, yaitu juara 1 mendapatkan emas, juara 2 perak dan semi finalis17 

mendapatkan perunggu. 

Ping-Pong dinobatkan sebagai Olympic Sport pada tahun 1988. Ping-Pong 

pertama kali ikut dalam Olimpiade pada Summer Olympic Games di Seoul, 

Korea Selatan ditahun yang sama dinobatkannya Ping-Pong menjadi bagian 

dari Olympic Sport. Peserta yang ikut dalam Summer Olympic Games 

sebanyak 129 delegasi dari 41 negara. Gold diraih oleh Yu Nam-Gyu 

(Tunggal Putera), Tiongkok (Ganda Putera), Chen Jing (Tunggal Puteri), 

Korea Selatan ( Ganda Puteri).18  Negara-negara yang menjadi pemain handal 

dalam Ping-Pong adalah Tiongkok, Jepang dan Korea. ITTF juga menetapkan 

bahwa Ping-Pong adalah olahraga yang mudah tanpa harus mengikuti zaman 

dengan menggunakan teknologi canggih sebagai peralatan dalam melakukan 

olahraga ini. ITTF menekankan bahwa Ping-Pong lebih melihat sisi 

kemampuan para atlit individu ketimbang untuk memperbaharui peralatan 

yang digunakan untuk berolahraga Ping-Pong.19 

ITTF menetapkan peraturan-peraturan dalam bermain Ping-Pong hingga 

alat-alat untuk bermain Ping-Pong. Alat-alat tersebut berupa meja, bola, raket, 

net. Untuk bermain Ping-Pong, diperlukan meja persegi panjang berukuran 

panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 meter dengan permukaan berwarna gelap 

dan bergaris putih sebagai pembatas bola saat bermain. Diatas meja dipasang 

net dengan tinggi 15,25cm dikaitkan dengan tali dan dipasang sedekat 

                                                           
17 Dapat juga disebut juara 3. 
18 Table Tennis at the 1988 Seoul Summer Games, Sport References and LLC, diakses pada: 

http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1988/TTN/ (1/4/2017 16:24 WIB) 
19 Alexander, Op. Cit. 
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mungkin dengan permukaan meja. Bola yang digunakan berbentuk bulat dan 

berbahan seluloid (plastik), berwarna putih atau berwarna seperti jeruk, 

dengan berat 2,7 gram dan memiliki diameter 40mm. Raket yang digunakan 

untuk bermain Ping-Pong biasanya memiliki berbagai macam ukuran, tetapi 

yang paling penting adalah permukaannya harus datar dan sebagian besar dari 

raket tersebut harus terbuat dari kayu.20 

ITTF menetapkan pemenang dalam permainan Ping-Pong diraih oleh 

pemain/pasangan yang lebih dulu mendapatkan 11 poin, kecuali jika 2 

pasangan yang sedang bermain mendapatkan imbang 10 poin permainan akan 

dilanjutkan hingga salah satu pemain/pasangan mendapatkan 2 poin lebih dari 

lawan. Kemenangan akan diraih bagi pemain/pasangan yang memenangkan 3-

4 set pertandingan. ITTF menjelaskan secara rinci seluruh peraturan dalam 

bermain Ping-Pong pada ITTF HandBook dengan ITTF sendiri yang menjadi 

editor. 21 

 

2.2 Sejarah Masuknya Ping-Pong di Tiongkok 

Tiongkok yang telah menjadi salah satu aktor penting dalam Hubungan 

Internasional membawa Tiongkok menjadi sorot perhatian publik. Ibukota 

dari Tiongkok adalah Beijing. Tiongkok juga memiliki suku yang beragam, 

yaitu suku Han, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetan, Miao, Manchu, dan 

Mongol. Pada tahun 2016, Tiongkok menempati urutan pertama negara 

dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sekitar 1.3 milyar jiwa yang tinggal 

                                                           
20 Gambar Meja, Net, Bola dan Raket yang digunakan dalam bermain Ping-Pong tertera pada 

lampiran hal. 107-108. 
21 ITTF Handbook, Op. Cit. 
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didalamnya.22 Luas wilayah Tiongkok sekitar 9.69m persegi23. Tahun 1949, 

Republik Rakyat Tiongkok didirikan, tepatnya setelah usainya perang saudara 

antara Partai Nasional dan Partai Komunis di Tiongkok sejak 1927.24 

Kemenangan perang saudara tersebut berada di tangan Partai Komunis yang 

kemudian mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok 

menguasai sebagian besar daratan Tiongkok.25 

Di abad 20, perekonomian Tiongkok dapat menyaingi perekonomian 

Amerika Serikat.26 Tidak jarang negara yang ingin bekerjasama dengan 

Tiongkok. Hal itu didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi Tiongkok. Dari 

kemajuan teknologi tersebut, dapat mempengaruhi kestabilan perekonomian 

Tiongkok. Dalam hal politik, Tiongkok juga dapat memilih kebijakan luar 

negeri dalam memperbaiki hubungan dengan negara lain, meretas konflik, 

bahkan membangun image baik negaranya. Tiongkok dikenal dengan ciri khas 

budayanya, mulai dari pakaian tradisional hingga festival-festival yang berasal 

dari warga-warga Tiongkok. Banyak penduduk Tiongkok yang ingin 

memperluas ilmu dan mempraktikan apa yang bisa ia kerjakan dengan 

berkunjung ke negara lain hingga berdagang di negara tersebut. Tidak jarang 

ditemukan warga yang merupakan keturunan Tiongkok di negara lain. 

                                                           
22 Berdasarkan pada 2016 World Population Data Sheet yang diakses dalam: 

www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf (4/4/2017, 18:00 WIB) 
23 Luas wilayah Tiongkok menjadikannya negara terluas ke-4 setelah Amerika Serikat, Kanada 

dan Rusia. 
24 Grace Fiona Alethea, 2016, Panduan Belajar di Negeri Tiongkok, Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI), diakses pada: ppitiongkok.org/wp-content/uploads/2016/03/PARADOK.pdf 

(3/4/2017, 11:11 WIB) 
25 Darini, Op. Cit. 
26 Arsitektur China 4000 SM, diakses dari 

veronika.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/46805/2.+ARSITEKTUR+CINA.pdf (2/4/2017, 

00:51 WIB) 

http://www.prb.org/pdf16/prb-wpds2016-web-2016.pdf
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Biasanya di negara lain, tempat-tempat berkumpulnya para pedagang 

Tiongkok dinamakan ‘China Town’. 

Tiongkok memiliki hubungan baik dengan negara-negara lain. Khususnya, 

negara-negara yang menganut paham komunisme. Tiongkok adalah negara 

yang memegang teguh ideologi komunisme semenjak Mao Zedong menjadi 

pemimpin negara ini. Seiring bertambahnya tahun, Tiongkok memiliki 

keinginan besar untuk dapat bekerjasama dengan banyak negara walaupun 

negara tersebut tidak berpaham komunisme.27 Tiongkok juga menjalin 

hubungan yang baik dengan Inggris sejak lama walaupun Inggris merupakan 

negara berpaham sosialisme.28 Sejak tahun 1792, beberapa penduduk Inggris 

telah datang ke Tiongkok dengan tujuan untuk berdagang.29 Namun, 

hubungan Inggris dengan Tiongkok juga menjadi lebih baik dilihat dari 

beberapa warga Tiongkok yang juga datang ke Inggris untuk berinvestasi.30 

Penduduk Inggris yang bermukim di Tiongkok membawa dan mengenalkan 

Ping-Pong di negara ini.31 Terdapat salah satu surat kabar di Tiongkok dengan 

bahasa Inggris bertajuk The North-China Herald yang lebih sering disebut 

                                                           
27 Itoh, Op. Cit. 
28 Sosialisme merupakan salah satu ideologi yang memiliki arti keinginan agar negara dapat 

melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya monopoli dari kaum kapitalis. Dapat dilihat lebih 

lengkap pada: elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/.../345a2144cdb9ecbd7b20042da66b599b 

(2/4/2017, 01:17 WIB) 
29 Kerry Brown, 2016, Erase and Rewind: Britain’s Relations With China (The Search For A New 

Framework), London: Lau China Institute, King’s College, diakses dalam 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/lci/documents/Kerry-Brown-Britains-relations-with-

China.pdf (18/3/2017, 12:20 WIB) 
30 Maxine Berg, 2006, Britain, industry and perceptions of China: Matthew Boulton, ‘useful 

knowledge’ and the Macartney Embassy to China 1792–94, Journal of Global History, Vol. 01 

No. 02, UK: Department of History, University of Warwick, diakses pada 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-global-history/article/britain-industry-and-

perceptions-of-china-matthew-boulton-useful-knowledge-and-the-macartney-embassy-to-china-

179294/FCB41CA6E64774A914F94104BC3C7BB1 (18/3/2017, 12:45 WIB) 
31 ITTF Table Tennis Key Dates – Timeline History, diakses pada 

http://dr.ittf.com/media/History/Timeline_History.pdf (18/3/2017, 13:20 WIB) 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/lci/documents/Kerry-Brown-Britains-relations-with-China.pdf
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/lci/documents/Kerry-Brown-Britains-relations-with-China.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-global-history/article/britain-industry-and-perceptions-of-china-matthew-boulton-useful-knowledge-and-the-macartney-embassy-to-china-179294/FCB41CA6E64774A914F94104BC3C7BB1
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-global-history/article/britain-industry-and-perceptions-of-china-matthew-boulton-useful-knowledge-and-the-macartney-embassy-to-china-179294/FCB41CA6E64774A914F94104BC3C7BB1
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-global-history/article/britain-industry-and-perceptions-of-china-matthew-boulton-useful-knowledge-and-the-macartney-embassy-to-china-179294/FCB41CA6E64774A914F94104BC3C7BB1
http://dr.ittf.com/media/History/Timeline_History.pdf
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Herald News yang berbicara mengenai berbagai hal baik di Tiongkok.32 Pada 

Juli 1901, Herald News menampilkan berita mengenai Ping-Pong yang berasal 

dari Inggris. Tertera pula keinginan penduduk Inggris di Tiongkok 

mengenalkan Ping-Pong di Tiongkok. 

Inggris merupakan negara yang menjadi tempat lahirnya Ping-Pong. 

Banyak moment-moment yang terlewati di Inggris dalam mencapai kemauan 

Inggris untuk bisa membesarkan nama Ping-Pong. Organisasi Internasional 

yang memegang Ping-Pong juga berada di Inggris yang disebut ITTF. ITTF 

mendukung kependudukan Inggris di Tiongkok apalagi dengan tujuan 

mengenalkan Ping-Pong di Tiongkok. Hadirnya Ping-Pong di Tiongkok 

membuat pemerintah Tiongkok memudahkan perizinan kependudukan Inggris 

di negaranya. 

Tiongkok secara resmi memainkan Ping-Pong pada Agustus 1902 di 

kapal. Hal ini terjadi pada saat Pangeran Tsai-Chen (Tiongkok)33 melakukan 

perjalanan dari New York ke Inggris menggunakan kapal. Dimuat dalam New 

York Times, Pangeran Tsai-Chen merupakan sosok yang sangat sopan, beliau 

dan partainya tertarik untuk bermain Ping-Pong dan tidak segan untuk 

mengajak para penumpang bermain bersama. Dimuat pula dalam Washington 

Times bahwa Pangeran Tsai-Chen menikmati waktunya saat bermain Ping-

Pong di atas kapal. Perdana Menteri Wu34 ikut bersama Pangeran Tsai-Chen 

di atas untuk menemani Pangeran. Beliau telah bermain Ping-Pong lebih 

                                                           
32 Berbagai hal baik dapat dipaparkan menjadi jual beli, produk pasar, teknologi, diplomasi, 

politik. Herald News juga berisi lowongan pekerjaan, bisnis, event olahraga, dana berbagai hal 

penting lainnya. 
33 Prince Tsai-Chen adalah utusan khusus dari Tiongkok untuk acara penobatan Edward VII. 
34 Perdana Menteri Wu Tingfang adalah Perdana Menteri Tiongkok untuk Amerika Serikat. 
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dahulu dari Pangeran. Tetapi, ia bukan sosok diplomat Ping-Pong. Dimuat 

dalam New York Times pada Mei 1902, Menteri Wu mengatakan bahwa Ping-

Pong adalah permainan bodoh dengan tidak adanya tantangan dalam 

permainan ini. 

Penduduk Inggris di Tiongkok ingin menghadirkan suasana Ping-Pong di 

Tiongkok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pesta kostum. 

Dimuat pula dalam Herald News, pada Maret 1902 di Shanghai, diadakan 

sebuah acara kostum bertajuk Marine Engineer’s Fancy-Dress Ball, salah satu 

peserta memakai kostum bertema Ping-Pong. Satu bulan setelah acara 

tersebut, diadakan kembali pesta kostum bertajuk Costums Club Fancy Dress 

yang juga terdapat salah satu peserta memakai kostum bertema Ping-Pong.35 

Cara lain penduduk Inggris dalam mengenalkan Ping-Pong di Tiongkok 

adalah melalui event turnamen pacuan kuda yang bertajuk Shanghai Spring 

Meeting. Warga Inggris sangat menggemari pacuan kuda, oleh karena itu 

mereka mengadakan turnamen pacuan kuda di Shanghai. Dari event tersebut, 

mereka memberi nama Ping-Pong pada salah satu kuda yang menjadi peserta 

turnamen. Hal ini juga dimuat dalam Herald News pada Mei 1902.36 Setelah 

kejadian Pangeran Tsai-Chen beserta pengikutnya bermain Ping-Pong, begitu 

                                                           
35 Marine Engineer’s Fancy-Dress Ball dan Costums Club Fancy Dress merupakan sebuah acara 

pameran yang menampilkan kostum-kostum unik. Pada tahun 1902, acara ini diadakan di 

Shanghai. di Shanghai. Pada tahun 2008, Marine Engineer’s Fancy-Dress Ball merubah namanya 

menjadi Fancy Dress Ball dan menjadi salah satu brand fashion negara UK hingga membuka toko 

online untuk memasarkan produk-produk baju unik yang telah di buat. 
36 Chuck Hoey, The Table Tennis Collector, Journal of ITTF, Vol. 58 (Autumn 2010), 

Switzerland: ITTF Museum, diakses pada http://www.old.ittf.com/museum/TTC58.pdf 

(19/3/2017, 08:54 WIB) 

http://www.old.ittf.com/museum/TTC58.pdf
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pula pesta kostum yang diadakan di Tiongkok, “demam”37 Ping-Pong terjadi 

di Tiongkok. Pada tahun 1903, Ping-Pong mulai berkembang di Tiongkok, 

dilihat dari Tiongkok menjadikan Ping-Pong salah satu olahraga di sekolah-

sekolah, baik sekolah yang didirikan oleh Tiongkok maupun negara lain. Hal 

itu juga didukung oleh warga Inggris yang tinggal di Tiongkok. Tiongkok 

menyediakan perlengkapan untuk bermain. Sejak tahun 1910an, Tiongkok 

mulai memberikan fasilitas Ping-Pong diberbagai kantor, perusahaan, dan 

tempat lainnya untuk hiburan. Keinginan Tiongkok untuk mendalami olahraga 

ini semakin besar.38 

Tiongkok bahkan menetapkan olahraga Ping-Pong sebagai budaya di 

Tiongkok. 39 Setiap bangsa memiliki karakteristik untuk memberi ciri khas 

negaranya dan menjadi pembeda dari negara lain. Karakteristik sosial dan 

perilaku sosial yang ada di negara tersebut terintegrasi dalam pembentukan 

ciri nasional yang telah menjadi warisan dari generasi ke generasi hingga 

membawa sebuah inovasi. Tiongkok memegang teguh apa yang telah menjadi 

etika tradisionalnya, dengan Ping-Pong yang telah menjadi salah satu yang 

berperan besar dalam membangun citra yang baik bagi Tiongkok. Semakin 

bertambahnya tahun, kemampuan penduduk Tiongkok dalam bermain Ping-

                                                           
37 “Demam” yang dimaksud adalah pengertian dari maraknya keinginan masyarakat terhadap 

suatu hal. Demam Ping-Pong di Tiongkok berarti maraknya keinginan masyarakat Tiongkok 

terhadap permainan Ping-Pong. 
38 Hoey, Op. Cit. 
39 Xiaozhi Ma, 2014, Contraints of Chinese Table Tennis Culture Inheritance And Development, 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, Vol. 6, No. 7, diakses dalam 

http://www.jocpr.com/articles/constraints-of-chinese-table-tennis-culture-inheritance-and-

development.pdf (23/3/2017, 09:56 WIB) 

http://www.jocpr.com/articles/constraints-of-chinese-table-tennis-culture-inheritance-and-development.pdf
http://www.jocpr.com/articles/constraints-of-chinese-table-tennis-culture-inheritance-and-development.pdf
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Pong semakin baik.40 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi budaya 

Ping-Pong di Tiongkok yaitu; sistem politik dan ekonomi,41 pengembangan 

Tiongkok yang kurang jelas42, terdapat kelemahan dari kebudayaan Ping-

Pong43. 

Perkembangan Ping-Pong di Tiongkok cukup baik dan mendapat 

dukungan penuh dari pemerintah Tiongkok. Xiaozhi Ma dalam jurnalnya 

berjudul Contraints of Chinese Table Tennis Culture Inheritance And 

Development memberikan pendapat mengenai cara lebih baik agar Tiongkok 

dapat mempertahankan budaya Ping-Pong. Salah satunya adalah Tiongkok 

melaksanakan reformasi kelembagaan dan membangun badan manajemen 

yang mengatur Ping-Pong di Tiongkok. Dengan adanya kelembagaan, maka 

pengelolaan untuk menyeimbangkan pembangunan menjadi lebih terarah. 

                                                           
40 Teknik Ping-Pong di Tiongkok berfokus pada tingkat kecepatan dan rotasi dalam memukul. 

Dengan teknik kecepatan dan rotasi yang tinggi maka bola akan melambung sangat kuat dan 

membuat lawan bingung. Kemampuan ini adalah kemampuan yang dikembangkan para atlit 

Tiongkok. Kecepatan yang tinggi akan membuat rotasi bola semakin baik pula. 
41 Politik dan ekonomi berpengaruh pada perkembangan budaya. Tiongkok telah menaruh harapan 

besar dengan menjadikan Ping-Pong sebagai budaya Tiongkok dengan tujuan dapat membangun 

politik dan ekonomi ke yang lebih baik. Bagi Tiongkok, budaya Ping-Pong tidak hanya sekedar 

sistem olahraga melainkan subsidi dari masyarakat. Budaya Ping-Pong dapat memperkaya negara 

namun juga dapat memperburuk keadaan. Salah satunya dengan harus mempertahankan 

kemenangan. Sponsor untuk mendukung promosi budaya olahraga ini cukup besar, dengan 

kemenangan maka promosi tersebut berbayar dengan citra yang baik bagi Tiongkok. Namun iika 

kalah, maka kerugian dalam promosi Ping-Pong juga besar. 
42 Di Tiongkok, kemampuan bermain Ping-Pong sangat berpengaruh. Apalagi Ping-Pong yang 

telah menjadi budaya di Tiongkok. Hal ini berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak 

menggunakan fisik melainkan mental juga perlu dilakukan. Daya saing masyarakat akan bermain 

Ping-Pong pun semakin sengit. Pertunjukan bakat di Tiongkok juga berlangsung sengit, didukung 

pula oleh banyaknya penduduk di Tiongkok. Semakin rumit dalam memilih atlit Ping-Pong yang 

berbakat. Dengan adanya budaya Ping-Pong di Tiongkok, Tiongkok sempat mengalami kerumitan 

dalam membagi waktu untuk pekerjaan mental dengan Ping-Pong. Oleh karena itu, budaya Ping-

Pong sempat tidak ingin diteruskan mengingat perlunya memenuhi kebutuhan sebenarnya dari 

manusia. Xiaozhi Ma berpendapat bahwa harus ada penyesuaian dimana kebutuhan manusia dan 

yang hanya hiburan belaka. 
43 Tiongkok masih belum memiliki alasan jelas dalam menetapkan Ping-Pong sebagai budayanya. 

Menurut Xiaozhi Ma, jika negara menetapkan sesuatu sebagai budayanya maka harus memiliki 

tujuan untuk membangun negara ke yang lebih baik. 
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Lembaga ini fokus kepada pengembangan Ping-Pong di Tiongkok. Lembaga 

ini juga memperhatikan dan mengurus kelengkapan fasilitas untuk berlatih 

dan penduduk Tiongkok yang ingin mendalami Ping-Pong dan menyesuaikan 

dengan kondisi Nasional Tiongkok. Badan manajemen yang dibangun akan 

mengurus masalah pendanaan dan juga berurusan dengan pemain Ping-Pong 

yang telah pensiun. Hal ini dibuat untuk meningkatkan minat masyarakat 

Tiongkok akan Ping-Pong. 

Cara yang kedua adalah dengan meningkatkan upaya pelatihan dan tingkat 

pelatih Ping-Pong di Tiongkok. Kualitas pelatih sangat berpengaruh bagi 

tingkat teknik yang menjadi muridnya. Pelatih yang bagus dalam melatih dan 

memiliki kemampuan yang mumpuni akan baik pula bagi metode pelatihan 

bagi masyarakat yang berlatih Tiongkok tidak ingin pemain-pemain Ping-

Pongnya meniru kemampuan pemain dari negara lain.44 Oleh karena itu, 

pelatih yang diambil juga harus memiliki kemampuan untuk dapat 

membedakan cara bermain Ping-Pong di Tiongkok dengan negara lain.45 

Tiongkok telah ikut serta dalam event-event turnamen Ping-Pong yang 

diadakan oleh ITTF. Bahkan Tiongkok tidak jarang meraih seluruh emas di 

pertandingan tersebut. Tiongkok telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk 

dapat meningkatkan kemampuan masyarakatnya bermain Ping-Pong. 

Dibuktikan dengan Ping-Pong yang menjadi salah satu budaya di Tiongkok. 

                                                           
44 Ibid. 
45 Meningkatkan teknik bermain Ping-Pong adalah cara efisien untuk dapat mempertahankan Ping-

Pong sebagai budaya di Tiongkok. Pemain harus terus-menerus mengembangkan diri melalui 

berbagai macam pelatihan. Namun kemajuan tersebut tidak hanya dari pelatih yang bagus, 

melainkan juga dari upaya para pemain Ping-Pongnya sendiri. Antusias dari pemain Ping-Pong 

akan membawa pengaruh baik saat berlatih dan akan mempercepat peningkatan kemampuan 

dalam bermain. 
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Bahkan sewaktu Ping-Pong pertama kali bergabung dalam Olimpiade, dan 

menjadi salah satu cabor pada Summer Olympic Games, Tiongkok telah 

meraih 28 dari 32 emas.46 

Ping-Pong juga berperan besar menjadi alat diplomasi bagi Tiongkok 

dengan kemenangan-kemenangan yang telah diraih para delegasi Tiongkok di 

turnamen-turnamen Internasional. Hal itu membangun pandangan publik 

bahwa Tiongkok pantas disebut sebagai juara dunia Ping-Pong. Dengan citra 

yang seperti itu, negara lain mengagungkan Tiongkok dalam hal Ping-Pong 

ini. Ping-Pong juga merupakan pengerat hubungan Tiongkok dan Amerika 

Serikat. Ping-Pong telah menjadi olahraga pertama yang digunakan sebagai 

alat diplomasi dalam memperbaiki hubungan dua negara yang dilanda konflik. 

Dengan hal-hal tersebut, Tiongkok tepat sasaran dengan keinginannya untuk 

mempertahankan Ping-Pong bagi negaranya. 

Penduduk Inggris berperan besar dalam pengenalan Ping-Pong di 

Tiongkok hinga Ping-Pong telah menjadi bagian penting dari Tiongkok. 

Walaupun penduduk Inggris yang membawa Ping-Pong, tetapi Tiongkok dan 

para etnis Asia yang lebih menghidupkan Ping-Pong. Event-event Ping-Pong 

tersebar dikota manapun di Tiongkok. Masyarakat Tiongkok pun di tuntut 

untuk bisa bermain olahraga ini walaupun hanya dasar.47 Tidak hanya menjadi 

                                                           
46 Sport References and LLC, Op. Cit. 
47 Chuck Hoey, The Table Tennis Collector, Journal of ITTF, Vol. 66 (November 2012), 

Switzerland: ITTF Museum, diakses dalam http://www.old.ittf.com/museum/TTC66.pdf 

(29/3/2017, 20:34 WIB) 

http://www.old.ittf.com/museum/TTC66.pdf
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budaya, Tiongkok juga menjadikan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional 

Tiongkok.48 

 

2.3 Sejarah Ping-Pong Menjadi Olahraga Nasional Tiongkok 

Ping-Pong merupakan olahraga yang bukan berasal dari Tiongkok 

melainkan Inggris.49 Penduduk Inggris yang tinggal di Tiongkok telah 

mengenalkan olahraga ini kepada warga negara Tiongkok. Tetapi, Tiongkok 

menetapkan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok. Penetapan Ping-

Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok berawal dari proses normalisasi 

hubungan Tiongkok – Amerika Serikat. Tiongkok dan Amerika Serikat 

sempat diwarnai konflik akibat perbedaan ideologi. Tiongkok adalah negara 

yang menganut paham komunis sehingga Tiongkok menjalin hubungan baik 

dengan Uni Soviet yang juga memegang erat komunisme.50 Sementara 

Amerika Serikat berpegang pada Demokrasi Liberal yang menolak 

bekerjasama dengan negara-negara komunis, bahkan sempat terjadi perang 

dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat yang merupakan perang tak 

terlupakan sepanjang sejarah karena berpengaruh pada sistem Internasional.51 

Tiongkok merupakan negara yang memiliki wilayah negara terbesar nomor 

tiga Internasional, maka banyak negara yang ingin berhubungan baik dengan 

                                                           
48 Itoh, Op. Cit. 
49 Alexander, Op. Cit. 
50 Pada tahun 1940 hingga 1950, Tiongkok menjalin kerjasama dengan Uni Soviet, dari hal 

tersebut Amerika Serikat menganggap hal itu sebagai ancaman. 
51 Richard Sakwa, 1999, The Rise and Fall of the Soviet Union, London and New York: Taylor & 

Francis, diakses dalam: http://bookzz.org/book/756508/d5c060 (26/03/2017, 15:31 WIB) 

http://bookzz.org/book/756508/d5c060
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Tiongkok.52 Tiongkok dan Amerika Serikat telah mencoba berbagai cara agar 

dapat berdamai, tetapi upaya-upaya yang dilakukan berulang kali gagal.53 

Dalam hal ini, Tiongkok menemukan potensi Ping-Pong untuk digunakan 

sebagai alat berdamai dengan Amerika Serikat.54 

Sport Mega Event di Jepang merupakan sarana bagi Tiongkok untuk 

melakukan diplomasi. Event ini bertajuk The 31st World Table Tennis 

Championship, event ini merupakan event turnamen Ping-Pong yang diadakan 

di Nagoya, Jepang. Turnamen tersebut mempertemukan atlit-atlit Ping-Pong 

sedunia. Turnamen ini diadakan oleh ITTF55. Atlit Ping-Pong Amerika Serikat 

dan Tiongkok bertemu pada turnamen ini. Pertemuan yang menjadi awal mula 

proses diplomasi dalam normalisasi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat 

perkara konflik perbedaan ideologi.56 Atlit Ping-Pong Tiongkok adalah 

“Virtual Diplomacy”57 dalam proses normalisasi Tiongkok – Amerika 

Serikat.58 Dengan konflik yang ada, tidak meruntuhkan niat kedua atlit ini 

                                                           
52 Chen Jian, 2001, Mao’s China And The Cold War, USA: The University of North Carolina 

Press, hal. 2, diakses dalam: 

http://dlx.bookzz.org/genesis/517000/a2f9f8747ad12d29e846b9984d656183/_as/%5BChen_Jian%

5D_Mao's_China_and_the_Cold_War_(The_New_(BookZZ.org).pdf (25/3/2017, 13:54 WIB) 
53 Dalam mencapai perdamaian, Amerika Serikat melakukan pendekatan terhadap Tiongkok dalam 

hal perdagangan dan juga HAM agar mencapai pemikiran yang sama. Dengan pemikiran yang 

sama, diharapkan Tiongkok juga akan berpikir untuk berdamai dengan Amerika Serikat. Dua 

negara ini saling membutuhkan pula dalam aspek ekonomi, sehingga keinginan untuk berdamai 

juga tinggi. Namun konflik yang terjadi tidak juga tertutupi dengan usaha yang telah dilakukan 

kedua negara beserta kepentingan yang dimiliki oleh Tiongkok dan Amerika Serikat. 
54 Yosias Marion Arthur Wabiser, The Sino-US Relationship: Studi Kasus Kebijakan Amerika 

Serikat terhadap One China Policy, Bali: Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, diakses dari https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16371/10674 (26/3/2017, 

14:00 WIB) 
55 ITTF atau yang lebih lengkapnya International Table Tennis Federation yang merupakan 

organisasi yang memegang Ping-Pong/tenis meja di dunia. 
56 Itoh, Op. Cit. 
57 Virtual Diplomacy adalah sebutan bagi masyarakat non-diplomat yang melakukan diplomasi 

bagi negaranya. 
58 Djelantik, Op. Cit. 

http://dlx.bookzz.org/genesis/517000/a2f9f8747ad12d29e846b9984d656183/_as/%5BChen_Jian%5D_Mao's_China_and_the_Cold_War_(The_New_(BookZZ.org).pdf
http://dlx.bookzz.org/genesis/517000/a2f9f8747ad12d29e846b9984d656183/_as/%5BChen_Jian%5D_Mao's_China_and_the_Cold_War_(The_New_(BookZZ.org).pdf
https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/16371/10674
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untuk berhubungan dengan baik. Atlit Ping-Pong Tiongkok mengundang atlit 

Ping-Pong Amerika Serikat untuk berkunjung ke Tiongkok dan disetujui oleh 

atlit Amerika Serikat tersebut. 

Kunjungan pada tahun 1971 tersebut disambut hangat oleh Mao Zedong 

yang kemudian mengundang seluruh delegasi Amerika Serikat cabor Ping-

Pong dari turnamen Ping-Pong yang ikut serta di The 31st World Table Tennis 

Championship. Mengetahui hal itu, Presiden Nixon dari Amerika Serikat 

menyikapinya dengan sigap. Nixon menganggap kejadian ini dapat menjadi 

acuan dalam berdamai dengan Tiongkok, begitu pula Tiongkok yang 

berpikiran sama yaitu memakai cara ini untuk berdamai dengan Amerika 

Serikat. Nixon mengambil tindakan dengan ikut datang berkunjung ke 

Tiongkok untuk bertemu dengan Mao Zedong beserta delegasi Ping-Pong 

Tiongkok. Hasil dari kunjungan Nixon adalah, 2 negara ini kembali menjalin 

hubungan baik. Mao Zedong melihat kemampuan atlit Ping-Pong negaranya, 

Zhang Zedong, pantas dijuluki sebagai “diplomat” karena telah melakukan 

diplomasi dan mencapai kepentingan negara. Apa yang telah dilakukan oleh 

Zhang Zedong, dengan hanya mengundang atlit Ping-Pong Amerika Serikat 

yang pada saat itu merupakan rivalnya di turnamen Ping-Pong di Jepang, 

meredakan konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat.59 

Ping-Pong berhasil dalam mendamaikan Tiongkok – Amerika Serikat, 

para atlit Ping-Pong Tiongkok juga telah banyak memenangkan turnamen 

Ping-Pong Internasional, hal ini menggerakan Mao Zedong untuk menetapkan 

                                                           
59 Itoh, Op. Cit. 
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Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok. Walaupun bukan asli dari 

Tiongkok melainkan Inggris, pemain-pemain Ping-Pong yang dilahirkan dari 

Tiongkok jauh lebih memiliki kemampuan dibandingkan atlit Ping-Pong di 

Inggris. Fasilitas Ping-Pong juga dilengkapi di berbagai macam tempat di 

Tiongkok. Hal ini pula yang mendukung Tiongkok lebih ahli dalam bermain 

Ping-Pong. Tidak sedikit negara lain yang mengundang pemain Ping-Pong 

Tiongkok sebagai pelatih Ping-Pong di negaranya. Berhasilnya Ping-Pong 

sebagai alat diplomasi adalah alasan Mao Zedong meresmikan Ping-Pong 

sebagai kebijakan luar negeri Tiongkok dan juga menjadi Olahraga Nasional 

Tiongkok. Penetapan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok 

berlangsung setelah Ping-Pong resmi menjadi kebijakan luar negeri Tiongkok 

yaitu pada Februari 1972. Pada waktu itu pula, diadakannya peresmian 

perdamaian antara Tiongkok dan Amerika Serikat.60 

Untuk mempertahankan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasionalnya, 

Tiongkok perlu memikirkan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan 

adalah dengan menyebarkan pemain-pemain Ping-Pong handal ke berbagai 

negara untuk menjadi pelatih Ping-Pong di negara-negara tersebut. Cara lain 

untuk mempertahankan Ping-Pong adalah dengan memenangkan turnamen-

turnamen Ping-Pong Internasional. Telah banyak turnamen Ping-Pong yang 

diadakan oleh ITTF dan negara-negara lain bahkan Tiongkok tidak jarang 

mengadakan turnamen khusus Ping-Pong. Dengan Tiongkok yang mengikuti 

turnamen-turnamen tersebut, hal ini pula yang mempengaruhi peningkatan 

                                                           
60 Ibid. 
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kemampuan bermain para atlit Ping-Pong Tiongkok. Kemenangan-

kemenangan Tiongkok tidak jarang di dengar dalam event olahraga dengan 

cabor Ping-Pong.  Tidak hanya untuk usia dewasa, anak-anak dengan usia 15 

tahun sudah memiliki kemampuan untuk menang dalam turnamen Ping-Pong 

Internasional.61 Ping-Pong telah menjadi hobi bagi penduduk Tiongkok mulai 

usia 10 tahun hingga usia dewasa. Turnamen Ping-Pong juga tidak hanya 

diadakan untuk orang dewasa, mulai tahun 2003 turnamen Ping-Pong bagi 

para junior mulai diadakan.62 

Tiongkok menjadi salah satu negara yang menggabungkan kepentingan 

politik dalam olahraga.63 Ping-Pong yang ditetapkan sebagai Olahraga 

Nasional Tiongkok diresmikan pula menjadi bentuk diplomasi olahraga 

Tiongkok. Hal ini membawa Tiongkok menggunakan diplomasi modern.64 

Olahraga Nasional Tiongkok telah membawa dampak baik bagi Tiongkok. 

Hal ini merupakan suatu pencapaian Tiongkok untuk menggunakan Ping-Pong 

sebagai alat diplomasi dalam mendamaikan Tiongkok dan Amerika Serikat. 

Begitu pula kemenangan-kemenangan atlit-atlit Ping-Pong pada berbagai 

turnamen Ping-Pong sehingga Tiongkok dinobatkan sebagai negara Juara 

Dunia Ping-Pong. Inggris yang merupakan pencipta Ping-Pong juga menerima 

bahwa Tiongkok pantas disebut sebagai juara dunia olahraga ini. Dengan 

                                                           
61 Marshall, Op. Cit. 
62 Ian Marshall, 2004, World Junior Championship Firmly Established, diakses pada 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=5552&Competition_ID=1357& 

(25/3/2017 20:47 WIB) 
63 Murray, Op. Cit. 
64 Jovan Kurbalija, 1998, Modern Diplomacy: A Preface, diakses pada 

https://www.diplomacy.edu/resources/general/modern-diplomacy-preface (26/03/2017, 11:03 

WIB) 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=5552&Competition_ID=1357&
https://www.diplomacy.edu/resources/general/modern-diplomacy-preface
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potensi atlit-atlit Ping-Pong yang lihai, juga dari penduduk-penduduk 

Tiongkok yang pandai bermain Ping-Pong, fasilitas Ping-Pong di berbagai 

macam tempat, dukungan dari pemerintah Tiongkok akan berkembangnya 

Ping-Pong di Tiongkok, membuat Ping-Pong tetap bertahan menjadi Olahraga 

Nasional Tiongkok. 


