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BAB III 

PENGGUNAAN PING-PONG SEBAGAI ALAT DIPLOMASI TIONGKOK 

Olahraga memiliki peran penting dalam dunia politik.1 Peran olahraga dalam 

politik terlihat dari event-event olahraga yang diadakan. Event olahraga 

merupakan sarana untuk melaksanakan diplomasi olahraga. 3 hal yang dapat 

mengaitkan olahraga dan politik adalah sebagai berikut2; Propaganda, Boikot, 

Kekerasan. Propaganda dapat dilihat dari kemenangan negara pada kejuaraan 

internasional olahraga yang dapat membangun citra juara dan membangun rasa 

hormat dari negara lain. Kemenangan-kemenangan pada olahraga yang telah 

diraih memicu negara untuk menetapkan olahraga tersebut sebagai Olahraga 

Nasional.3 Boikot, terjadi pada negara-negara yang berkonflik. Negara yang 

berkonflik dengan negara lain tidak mengizinkan atlit negaranya untuk ikut serta 

pada event olahraga yang diadakan oleh pihak lawan dengan alasan politik. 

Boikot juga dapat terjadi pada masyarakat suatu negara. Masyarakat yang boikot 

memilih untuk tidak mewakili negaranya dalam suatu event olahraga. Hal ini 

1 Barrie Houlihan, 2002, Sport, Policy and Politics: a Comparative Analysis, London & New 

York: Routledge, dapat diakses melalui https://searchworks.stanford.edu/view/3773227 

(25/3/2017, 13:01 WIB) 
2 Pierre Arnaud and James Riordan, 2003, Sport and International Politics: The Impact of Fascism 

and Communism On Sport, London & New York: E&FN SPON, Routledge, diakses dalam 

http://www.imd.inder.cu/adjuntos/article/554/Sport%20and%20International%20Politics.pdf 

(25/4/2017, 14:01 WIB) 
3 Houlihan, Op. Cit. Negara yang menetapkan salah satu olahraga sebagai Olahraga Nasionalnya 

biasanya terjadi karena olahraga tersebut termasuk dalam propaganda kemenangan yang telah 

dicapai atlit negara. Kemenangan atlit tersebut juga berturut-turut mengakibatkan image negara 

tersebut lebih baik. Pandangan negara-negara lain terhadap negara pemenang juga berubah dan 

menjadikan negara pemenang sebagai negara juara dunia. Oleh karena itu, Olahraga Nasional 

menjadi ciri khas negara tersebut. 

https://searchworks.stanford.edu/view/3773227
http://www.imd.inder.cu/adjuntos/article/554/Sport%20and%20International%20Politics.pdf
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terjadi ketika masyarakat tidak menyetujui kebijakan yang ada di negaranya.4 

Kekerasan muncul dari ketidakpuasan. Hal ini dipicu oleh kekalahan suatu 

negara. Ketidakpuasan juga dapat disebabkan oleh isi dari event olahraga yang 

kurang menarik. Kekerasan dilakukan dalam bentuk kata ataupun tindakan. 

Kekerasan yang dilakukan suatu negara membentuk citra negatif dari pandangan 

negara lain.5 Pada pembahasan ini, dijelaskan mengenai Tiongkok yang 

menggunakan olahraga untuk mencapai kepentingan politik negara. Olahraga 

yang digunakan adalah Ping-Pong. 

Ping-Pong merupakan salah satu cabang olahraga yang mendunia. Ping-Pong 

bermula dari kegiatan yang merupakan pengganti olahraga tenis yang dapat 

dimainkan dalam ruangan, lalu banyak negara yang berminat untuk bermain Ping-

Pong. Tiongkok adalah salah satu negara yang tertarik untuk mengembangkan 

kemampuan bermain Ping-Pong pada masyarakat negaranya. Dari sejarahnya, 

Ping-Pong memiliki peran besar bagi Tiongkok dalam sisi diplomatiknya. Oleh 

karena itu, Ping-Pong ditetapkan sebagai Olahraga Nasional Tiongkok. 

Ping-Pong berperan dalam dunia perpolitikan Tiongkok. Ping-Pong menjadi 

instrumen dalam mempererat kerjasama antara negara Tiongkok dengan negara 

lain. Ping-Pong juga membangun citra baik bagi Tiongkok dari kemenangan-

kemenangan para atlit Ping-Pong Tiongkok di berbagai kejuaraan internasional. 

Kemenangan Tiongkok pada berbagai kejuaraan internasional membuat 

pemerintah Tiongkok ingin menanam dasar permainan Ping-Pong kepada 

                                                           
4 Tujuan dari Boikot pada event olahraga adalah untuk memberikan tekanan pada opini publik 

sehingga membantu untuk mengubah kebijakan luar negeri negara. 
5 Juan Antonio Samaranch, Sport Politics, A Journal of Foreign Policy Issues, diakses pada 

http://www.hri.org/MFA/thesis/autumn97/sport.html (3/4/2017, 14:53 WIB) 

http://www.hri.org/MFA/thesis/autumn97/sport.html
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masyarakat Tiongkok yang masih berusia muda, agar dapat menjadi penerus atlit-

atlit professional Ping-Pong Tiongkok. Kemenangan-kemenangan Tiongkok pada 

event pertandingan Ping-Pong terbesar yang diadakan ITTF bertajuk World Table 

Tennis Championship dapat dilihat pada grafik berikut ini:6 

Grafik 3.1 Kemenangan Tiongkok pada World Table Tennis Championship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiongkok tercatat sebagai pencetus rekor baru dengan menjadi pemenang 

pada 20 event World Table Tennis Championship, oleh karena itu Tiongkok 

mendapat julukan sebagai negara “Penguasa Ping-Pong”. Untuk menjelaskan 

bagaimana Tiongkok menjadikan Ping-Pong sebagai alat diplomasi olahraga pada 

                                                           
6 ITTF Rankings, 2017, dapat diakses dalam http://www.ittf.com/rankings/ (25/7/2017, 15:17 

WIB) 

- 1961 : Beijing 

- 1963 : Prague 

- 1965 : Llubijan 

- 1971 : Nagoya 

(Momen : 

Normalisasi 

Hubungan 

Tiongkok-Amerika 

Serikat) 

- 1975 : Calcutta 

- 1977 : Birmingham 

- 1981 : Novi Sad 

- 1983 : Tokyo 

- 1985 : Gothenburg 

- 1987 : New Delhi 

- 1995 : Tianjin 

- 1997 : Manchester 

- 2001 : Osaka 

- 2004 : Doha 

- 2006 : Bremen 

- 2008 : Guangzhou 

- 2010 : Moscow 

- 2012 : Dortmund 

- 2014 : Tokyo 

- 2016 : Kuala Lumpur 

(Momen : Perfect 

2016 World Table 

Tennis 

Championship) 

Keterangan Grafik: 

http://www.ittf.com/rankings/
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berbagai event kejuaraan internasional Ping-Pong, peneliti menguraikan 

penjelasannya pada subbab-subbab berikut. 

 

3.1 Kejuaraan Internasional Ping-Pong di Tiongkok 

3.1.1 The Asian - African - Latin American Table Tennis Friendship 

Invitational Tournament 1973 

Tiongkok mengadakan pertandingan persahabatan Ping-Pong selepas 

normalisasi hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat pada 

1972.7 Pertandingan persahabatan ini diadakan pada 15 Mei 1973 di 

Beijing. Peserta dalam pertandingan persahabatan ini hanya Tiongkok dan 

Amerika Serikat. Pertandingan persahabatan ini melambangkan 

perdamaian di antara dua negara tersebut.8 

Tiongkok kemudian mengadakan kembali pertandingan persahabatan 

Ping-Pong di Beijing mulai tanggal 25 Agustus hingga 6 September pada 

tahun 1973.9 Pertandingan persahabatan ini berbeda dari pertandingan 

persahabatan sebelumnya yang hanya diikuti oleh Tiongkok dan Amerika 

Serikat. Pada pertandingan persahabatan kali ini, Tiongkok mengundang 

negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.10 Event ini merupakan 

                                                           
7 Itoh, Op. Cit. 
8 Pada tahun 1971, Tiongkok juga menjadi tuan rumah dalam pertandingan persahabatan Asia-

Afrika tepatnya pada 2-14 Oktober 1971, dapat dilihat pada: http://hahn.zenfolio.com/p98590856 

(28/04/2017, 02:15 WIB) 
9 Dichter, Op. Cit. 
10 Diciptakan lagu yang menjadi lambang dari turnamen ini. Lagu ini diciptakan dan menjadi salah 

satu identitas diadakannya pertandingan persahabatan tersebut. Hingga di tahun-tahun berikutnya, 

lagu ini digunakan untuk mengenang pertandingan persahabatan tersebut. Ada yang berjudul 

Fresh Flowers For Our Friends From Asia, Africa And Latin America yang diciptakan oleh Wan 

Shih-Ju, lagu lain berjudul Fragrant Are The Flowers Of Friendship dan The Silvery Ball - 

Carrier Of Friendship yang diciptakan oleh Yen Liang-Kun. Lagu-lagu ini kemudian ditetapkan 

http://hahn.zenfolio.com/p98590856
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event pertama bagi Tiongkok yang ingin menjadi negara terbuka, yaitu 

dengan mengundang negara lain datang ke Tiongkok. Negara-negara Asia, 

Afrika, dan Amerika Latin memberi respon yang baik terhadap event ini 

dan mengikut sertakan delegasi negara mereka. Lebih dari 100 atlit yang 

menjadi peserta pada event tersebut. Negara-negara yang ikut serta dalam 

event ini antara lain Afghanistan, Algeria, Republik Arab, Burma, 

Burundi, Kamboja, Cameroon, Ceylon, Kerajaan Dahomey, Korea Utara, 

Vietnam, Mesir, Republik Khatulistiwa Guinea, Ethiopia, Republik 

Gambia, Republik Ghana, Guinea, India, Iran, Iraq, Jepang, Republik 

Kenya, Kuwait Laos, Libanon, Liberia, Malaysia, Mali, Mauritania, 

Mauritius, Kerajaan Maroko, Nepal, Nigeria, Pakistan, Republik 

Demokrasi Rakyat Yemen, Republik Demokrasi Rakyat Kongo, Republik 

Senegal, Republik Sierra Leone, Singapura, Sudan, Somalia, Suriah,  

Tanzania, Republik Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Zambia, dan 

Republik Rakyat Tiongkok.11 

Zhou Enlai yang menjabat sebagai Perdana Menteri Tiongkok pada 

zaman itu menginginkan agar event ini terlihat sebagai event penting yang 

memiliki kepentingan politik di dalamnya. Hal pertama yang beliau 

lakukan adalah menyambut secara resmi para atlit Ping-Pong dari negara 

                                                                                                                                                               
sebagai lagu kebangsaan pertandingan persahabatan tersebut, dapat diakses pada 

https://www.discogs.com/Various-Fresh-Flowers-For-Our-Friends-From-Asia-Africa-And-Latin-

America-Music-From-The-Opening-Cere/release/6085026 (26/04/2017, 12:08 WIB) 
11 Fan Hong dan Lu Zhuoxiang, 2013, The Politicisation of Sport in Modern China: Communist 

and Champions, hal. 69, New York: Taylor & Francis, Routledge, diakses pada: 

https://books.google.co.id/books?id=bBMtCgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=asian+african

+latin+american+tournament+1973&source=bl&ots=fBe22mmNPz&sig=mUlCT7YFY8nrnjIV3

QzAYgyKibE&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=asian%20african%20latin%20american

%20tournament%201973&f=false (28/04/2017, 00:10 WIB) 

https://www.discogs.com/Various-Fresh-Flowers-For-Our-Friends-From-Asia-Africa-And-Latin-America-Music-From-The-Opening-Cere/release/6085026
https://www.discogs.com/Various-Fresh-Flowers-For-Our-Friends-From-Asia-Africa-And-Latin-America-Music-From-The-Opening-Cere/release/6085026
https://books.google.co.id/books?id=bBMtCgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=asian+african+latin+american+tournament+1973&source=bl&ots=fBe22mmNPz&sig=mUlCT7YFY8nrnjIV3QzAYgyKibE&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=asian%20african%20latin%20american%20tournament%201973&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bBMtCgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=asian+african+latin+american+tournament+1973&source=bl&ots=fBe22mmNPz&sig=mUlCT7YFY8nrnjIV3QzAYgyKibE&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=asian%20african%20latin%20american%20tournament%201973&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bBMtCgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=asian+african+latin+american+tournament+1973&source=bl&ots=fBe22mmNPz&sig=mUlCT7YFY8nrnjIV3QzAYgyKibE&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=asian%20african%20latin%20american%20tournament%201973&f=false
https://books.google.co.id/books?id=bBMtCgAAQBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=asian+african+latin+american+tournament+1973&source=bl&ots=fBe22mmNPz&sig=mUlCT7YFY8nrnjIV3QzAYgyKibE&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=snippet&q=asian%20african%20latin%20american%20tournament%201973&f=false
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lain dengan didampingi oleh petinggi-petinggi negara Tiongkok.12 Atlit-

atlit dari negara lain juga didampingi oleh petinggi negaranya. 

Upacara pembuka diadakan pada 25 Agustus 1973. Pada upacara 

pembuka, salah satu atlit yang merupakan delegasi dari Nigeria 

menawarkan diri untuk berpidato. Isi dari pidatonya merupakan alasan 

mengapa negara-negara ini ikut serta dalam pertandingan persahabatan 

Ping-Pong tersebut. Beliau juga menetapkan bahwa event ini memiliki 

kepentingan politik didalamnya. Atlit dari Nigeria tersebut mengatakan: 

 

“This invitational Tournament is an important landmark in 

history. It will consolidate the friendship between Asia, Africa 

and Latin America, build solidarity between Third World 

countries and facilitate co-operation. I sincerely hope the 

flame that we lit in Asia today will travel to Africa and Latin 

America. Our slogan is ‘friendship first, competition second’. 

Long life the friendship between the peoples of Asia, Africa and 

Latin America!”13 

 

Dari pidato yang telah disampaikan oleh atlit Nigeria tersebut, atlit-

atlit lain memberi respon positif dan menganggap bahwa event ini yang 

menjadi peluang untuk menyatukan negara-negara Asia, Afrika dan 

Amerika Latin. Dapat disimpulkan bahwa event ini berisi kepentingan 

politik dan tidak hanya pertandingan olahraga. 

                                                           
12 Petinggi negara Tiongkok yang mendampingi Perdana Menteri Zhou Enlai perihal menyambut 

kedatangan para atlit undangan pertandingan persahabatan di Tiongkok adalah para pemimpin 

Partai Komunis Tiongkok. Petinggi Partai Komunis Tiongkok yang datang antara lain Zhou Enlai 

sendiri, penerus Mao Zedong yaitu Hua Guofeng, istri Mao yaitu Jiang Qing, Wakil Perdana 

Menteri yaitu Deng Xiaoping, Wakil Ketua Partai Komunis Tiongkok yaitu Wang Hongwen, dan 

pemimpin dibawah Ketua Partai Komunis Tiongkok yaitu Zhu de, Ye Jianying, Xu Xiangqian, dan 

Nie Rongzhen.  
13 Dichter, Op. Cit. 
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Media memberikan perhatian lebih pada pertandingan persahabatan 

tersebut setelah event ini ditetapkan sebagai event politik. Semua media 

yang ada di Tiongkok bahkan dari negara lain meliput event tersebut. 

Upacara pembuka event ini menjadi topik utama pada beberapa surat 

kabar favorit di Tiongkok, contohnya People’s Daily dan Guangming 

Daily.14 Beberapa hari berikutnya, Xinhua News Agency yang merupakan 

salah satu media di Tiongkok mulai meliput pertandingan persahabatan 

Ping-Pong tersebut dan menampilkannya di televisi, radio, dan seluruh 

surat kabar di Tiongkok. Semua kegiatan yang dilakukan oleh para atlit 

pada saat event diadakan di tampilkan oleh media.15 

Asia, Afrika dan Amerika Latin adalah negara-negara Dunia Ketiga. 

Negara Dunia Ketiga adalah negara yang paling berat dalam merasakan 

dampak dari perang negara-negara besar. Negara Dunia Ketiga juga 

menjadi korban dalam penguasaan negara-negara Barat. Pertandingan 

persahabatan Ping-Pong ini menjadi penyatu bagi negara-negara tersebut 

yang telah memiliki pengalaman yang sama, yaitu berjuang untuk bertahan 

dari kekuatan imperialis dan kolonialis.16 Negara-negara ini beranggapan 

bahwa olahraga dapat meningkatkan solidaritas dan menumbuhkan 

kerjasama yang baik. Oleh karena itu, Asia, Afrika dan Amerika Latin 

mengambil kesempatan pada event ini untuk dapat mempererat hubungan 

kerjasama bagi negara-negara Dunia Ketiga. 

                                                           
14 People’s Daily dan Guangming Daily adalah surat kabar favorit masyarakat Tiongkok. 
15 Dichter, Op. Cit. 
16 Salvador Allende, 1972, Speech To The United Nations (excerpts), dapat diakses dalam 

https://www.marxists.org/archive/allende/1972/december/04.htm ( 28/04/2017, 03:01 WIB) 

https://www.marxists.org/archive/allende/1972/december/04.htm
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Asia, Afrika dan Amerika Latin memilih Ping-Pong sebagai olahraga 

yang menyatukan negara-negara Dunia Ketiga. Alasannya menyangkut 

negara yang menjadi tuan rumah yaitu Tiongkok. Pada tahun 1972, 

Tiongkok menetapkan diplomasi Ping-Pong sebagai kebijakan luar negeri 

dan menjadi Olahraga Nasional, oleh karena itu Tiongkok perlu 

melakukan berbagai upaya untuk dapat mempertahankan olahraga ini agar 

tidak direbut oleh negara lain. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa 

Ping-Pong bukan berasal dari Tiongkok. Tiongkok kembali menjadikan 

Ping-Pong sebagai alat diplomasinya agar dapat mempererat kerjasama 

antara Tiongkok dengan negara lain. Tiongkok berhasil menjadikan Ping-

Pong sebagai alat diplomasi pada event ini karena negara-negara lain 

menyetujui bahwa pertandingan persahabatan Ping-Pong ini menjadi tanda 

bahwa hubungan negara-negara tersebut menjadi lebih baik.17 Tiongkok 

juga berhasil dalam mempertahankan Ping-Pong sebagai Olahraga 

Nasional melalui event tersebut. Event pertandingan persahabatan ini 

termasuk dalam diplomasi olahraga model Jonathan Grix yaitu event 

olahraga berisi kepentingan politik.18 

 

3.1.2 Beijing Olympic Games 2008 

Beijing Olympic Games adalah olimpiade yang diadakan oleh 

Tiongkok. Dari tajuk eventnya dapat dilihat bahwa event ini diadakan di 

                                                           
17 Richard King, 2010, The Chinese Cultural Revolution 1966-76 (Art In Turmoil), Hongkong: 

UBC Press, Hongkong University Press, dapat diakses pada: 

http://dlx.bookzz.org/genesis/874000/8eb4303b7a2268160b9367ef3ebd160f/_as/%5bedited_by_R

ichard_King_%3b_with_Ralph_Croizier,_She(bookzz.org).pdf (24/04/2017, 15:51 WIB) 
18 Grix, Op. Cit. 

http://dlx.bookzz.org/genesis/874000/8eb4303b7a2268160b9367ef3ebd160f/_as/%5bedited_by_Richard_King_%3b_with_Ralph_Croizier,_She(bookzz.org).pdf
http://dlx.bookzz.org/genesis/874000/8eb4303b7a2268160b9367ef3ebd160f/_as/%5bedited_by_Richard_King_%3b_with_Ralph_Croizier,_She(bookzz.org).pdf
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Ibu Kota Tiongkok yaitu Kota Beijing. Event ini diadakan mulai tanggal 

8-24 Agustus 2008. Dalam event ini, pertandingan olahraga dikelompokan 

berdasarkan kategorinya.19 Terdapat pula olahraga yang tidak 

dikelompokan berdasar kategori, seperti; Panahan, Atletik, Bulutangkis, 

Bisbol, Bola Basket, Tinju, Anggar, Hoki Lapangan, Sepak Bola, Bola 

Tangan, Judo, Pentathlon modern, Mendayung, Berlayar, Menembak, 

Softball, Tenis Meja/Ping-Pong, Taekwondo, Tenis Lapangan, Triatlon, 

Angkat Besi.20 

Negara-negara yang menjadi peserta berjumlah 204 negara21 dengan 

total 10.942 atlit. Beijing Olympic Games 2008 merupakan olimpiade 

dunia yang ke-22 dan juga merupakan event Summer Olympics dunia yang 

ke 18. Tiongkok menggunakan desain logo yang menarik pada event ini.22 

Tiongkok juga menetapkan motto yang menjadi sasaran Tiongkok 

mengadakan event ini, yaitu “One World, One Dream”23. Tiongkok juga 

                                                           
19 Kategori Olahraga Air berisi Menyelam, Renang, Sinkronisasi Renang, Polo Air. Kategori Kano 

berisi Slalom dan Sprint. Kategori Sepeda berisi BMX, Bersepeda di Jalan Raya, Track, Sepeda 

Gunung. Kategori Menunggang Kuda berisi Dressage, Eventing, Jumping. Kategori Senam berisi 

Senam Artistik, Senam Ritmik, Trampolin. Kategori Senam berisi Senam Artistik, Senam Ritmik, 

Trampolin. Kategori Bola Voli berisi Voli Pantai dan Voli Lapangan. Kategori Gulat berisi Gulat 

Gaya Bebas dan Gulat Gaya Yunani-Romawi. 
20 Dapat diakses pada: 

https://web.archive.org/web/20070618095401/http://en.beijing2008.cn/cptvenues/schedule/ 

(4/5/2017, 09:37 WIB) 
21 Dapat diakses pada: http://olympic-museum.de/part_count/olympic-games-participating-

countries-2008.htm (4/5/2017, 21:23 WIB) 
22 Logo dari event Beijing Olympics Games 2008 memiliki arti “Beijing Menari”. Tiongkok 

menggunakan logo juga untuk menjadi teknik marketing pada event olimpiade tersebut. Logo ini 

digambarkan dengan representasi karakter kaligrafi Tiongkok yang memiliki arti “Beijing sebagai 

Ibukota”. Dengan gambar seseorang yang seperti menari dengan tangan terbuka lebar. Tangan 

yang terbuka lebar itu menandakan terbukanya negara Tiongkok menyambut para peserta maupun 

penonton dari seluruh dunia untuk berbagi budayanya. 
23 Dengan motto ini, Tiongkok mengharapkan seluruh dunia bergabung dalam semangat 

Olimpiade dan membangun masa depan yang baik bagi seluruh masyarakat dunia. 

https://web.archive.org/web/20070618095401/http:/en.beijing2008.cn/cptvenues/schedule/
http://olympic-museum.de/part_count/olympic-games-participating-countries-2008.htm
http://olympic-museum.de/part_count/olympic-games-participating-countries-2008.htm
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menghadirkan maskot yang bernama Fuwa.24 Logo, motto, dan maskot 

tersebut bertujuan untuk menarik masyarakat internasional agar datang dan 

menjadi penonton event. 

Tiongkok mengeluarkan dana yang besar dan memberi perhatian lebih 

kepada event ini.25 Salah satunya, Tiongkok memperbaiki bangunan untuk 

menjadi tempat diadakannya olimpiade dan membangun bangunan baru 

agar memberi kenyamanan bagi penonton dan bagi para atlit yang 

bertanding. Tiongkok berhasil menarik perhatian masyarakat dunia untuk 

menonton event olimpiade ini melalui pembangunan yang telah dilakukan. 

Bahkan Beijing Olympic Games 2008 menjadi olimpiade kedua tertinggi 

yang ditonton kurang lebih sebanyak 4,8 miliar masyarakat dunia dalam 

sejarah.26 

Pada pembahasan ini, Tiongkok menjadikan Olahraga Nasional untuk 

menjalankan misi diplomasi dan event sebagai sarananya. Tiongkok 

memiliki tujuan politik yaitu menunjukkan kemampuan atlit Ping-Pong 

Tiongkok kepada dunia dan memilih Beijing Olympic Games 2008 sebagai 

sarana dalam mencapai tujuannya. Beijing Olympic Games 2008 adalah 

                                                           
24 Fuwa adalah boneka panda asal Tiongkok yang menjadi maskot dari Beijing Olympic Games 

2008. Dalam bahasa Inggris, Fuwa berarti Friendly atau ramah. Jumlah Fuwa ada 5 dengan warna 

sesuai dengan lambang olimpiade yaitu biru, merah, hitam, hijau, dan kuning. Masing-masing 

Fuwa sesuai dengan warnanya memiliki arti yang berbeda pula. Tiongkok menggunakan panda 

sebagai maskot dari event tersebut karena panda berasal dari Tiongkok dan merupakan salah satu 

ciri khas negara Tiongkok. Dapat dilihat lebih lengkap pada: 

http://www.chinaodysseytours.com/2008-olympic-tour/olympic-symbols.html (4/5/2017, 22:20 

WIB) 
25 Bid Documents and Analysis: Passion Behind the Bid, Official Report of the Beijing 2008 

Olympic Games, dapat diakses dalam http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v1.pdf 

(4/5/2017, 22:30 WIB) 
26 Georg Szalai, 2012, London 2012: BBC First-Day Olympics Audience Peak Tops Most-Watched 

2008 Broadcast, The Hollywood Reporter, dapat diakses pada: 

http://www.hollywoodreporter.com/news/bbc-london-2012-first-day-ratings-top-beijing-2008-

422801 (11/5/2017, 17:05 WIB) 

http://www.chinaodysseytours.com/2008-olympic-tour/olympic-symbols.html
http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/2008/2008v1.pdf
http://www.hollywoodreporter.com/news/bbc-london-2012-first-day-ratings-top-beijing-2008-422801
http://www.hollywoodreporter.com/news/bbc-london-2012-first-day-ratings-top-beijing-2008-422801
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event penting dalam dunia internasional, oleh karena itu event ini memberi 

pengaruh besar bagi Tiongkok. 

Event ini berpengaruh pada peningkatan aspek ekonomi bagi negara 

yang menjadi tuan rumah. Agar event ini dapat berjalan dengan baik dan 

dapat menarik pengunjung, tuan rumah perlu mengeluarkan dana yang 

besar. Namun, pemasukan dari hasil mengadakan event ini lebih besar. 

Aspek politik, sosial dan budaya juga mempengaruhi negara Tiongkok. 

Aspek politik menjadi aspek utama karena diplomasi yang menjadi salah 

satu tujuan Tiongkok mengadakan olimpiade ini. Penonton olimpiade ini 

tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga masyarakat negara lain yang 

mendukung negaranya bertanding, terdapat pula masyarakat dari negara 

yang tidak menjadi peserta olimpiade.27 

Pada Beijing Olympic Games 2008, pertandingan Ping-Pong dimulai 

pada tanggal 13 Agustus hingga 23 Agustus 2008.28 Delegasi-delegasi 

Ping-Pong Tiongkok berhasil meraih emas dalam pertandingan Ping-Pong 

pada semua kategori.29 Kemenangan ini menimbulkan efek sangat baik 

bagi Tiongkok yaitu Tiongkok dinobatkan sebagai juara dunia Ping-Pong. 

Kemenangan atlit Ping-Pong Tiongkok membangun citra baik bagi 

Tiongkok sesuai dengan pendapat dari Laverty bahwa kemenangan adalah 

salah satu yang membuat olahraga dapat menjadi diplomasi bagi suatu 

                                                           
27 Ibid. 
28 Negara-negara yang ikut bertanding pada pertandingan Ping-Pong di Beijing Olympic Games 

2008 adalah Tiongkok (tuan rumah), Korea Selatan, Singapura, Jerman, Hongkong, Austria, 

Taipei, Jepang, Yunani, Kroasi, Swedia, Russia, Australia, Canada, Brazil, Nigeria, Belanda, 

Amerika Serikat, Polandia, Spanyol, Republik Dominik, dan Roma. 
29 Tiongkok meraih emas pada pertandingan tunggal putra, tunggal putri, tim putra dan tim putri. 
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negara, terutama dalam membentuk citra positif dari pandangan negara 

lain.30 Grix juga berpendapat bahwa event olahraga merupakan sarana 

suatu negara untuk dapat menggunakan olahraga menjadi alat diplomasi 

karena event olahraga memiliki kepentingan politik dan dapat 

meningkatkan perekonomian negara. Hal itu dapat dilihat bahwa selain 

membentuk citra juara dari pandangan negara lain, event ini juga menjadi 

strategi marketing Tiongkok.31 Kemenangan atlit-alit Ping-Pong di 

pertandingan Ping-Pong pada Beijing Olympic Games 2008 merupakan 

pencapaian Tiongkok yang berhasil menjadikan Ping-Pong sebagai alat 

diplomasi olahraga. 

Kemenangan para atlit Ping-Pong Tiongkok pada Beijing Olympic 

Games 2008 memberi pengaruh pada dunia Internasional. Setelah 

kemenangan tersebut, masyarakat dunia mengakui kemampuan atlit Ping-

Pong Tiongkok dan beranggapan bahwa Tiongkok tidak dapat ditandingi. 

Tiongkok berhasil mempertahankan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional 

dan mempertahankan gelar juara dunia Ping-Pong hingga tahun 2008. Hal 

ini menjadi tuntutan Tiongkok untuk terus mempertahankan gelar juara di 

olimpiade-olimpiade berikutnya. 

Tiongkok tidak hanya menjadi juara dalam pertandingan Ping-Pong, 

tetapi juga berhasil meraih emas terbanyak pada Beijing Olympic Games 

2008. Dari hal tersebut, Tiongkok dipandang sebagai negara yang 

mengembangkan olahraga dengan baik. Tiongkok memberikan fasilitas 

                                                           
30 Laverty, Op. Cit. 
31 Grix, Op. Cit. 
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bagi masyarakatnya yang ingin bermain Ping-Pong secara gratis dengan 

menyediakannya di berbagai kantor, sekolah dan tempat-tempat lain 

dilengkapi dengan alat yang layak untuk bermain Ping-Pong.32 

 

3.1.3 Wisdom 2014 World Junior Table Tennis Championship 

Ping-Pong adalah olahraga yang diminati hampir seluruh warga negara 

Tiongkok yaitu bagi orang dewasa dan anak-anak yang masih berusia 

muda. Orang tua di Tiongkok mengajari anak-anaknya sejak kecil untuk 

bermain Ping-Pong. Awalnya Ping-Pong dikenalkan sebagai hiburan bagi 

anak-anak tersebut. Saat beranjak dewasa, anak-anak tersebut dibawa ke 

tempat les Ping-Pong agar menjadi pemain Ping-Pong professional. 

Tiongkok mendukung aktivitas pengembangan kemampuan bermain 

Ping-Pong bagi warga negaranya yang masih berusia muda, walaupun 

hanya mempelajari dasar-dasar dalam bermain Ping-Pong. Dukungan dari 

Tiongkok terlihat dari disediakannya fasilitas untuk bermain Ping-Pong di 

tiap sekolah dilengkapi dengan meja yang layak untuk digunakan dan 

sesuai dengan aturan meja yang ditetapkan untuk bermain Ping-Pong oleh 

ITTF. Tiongkok juga memberikan sarana dan prasarana untuk belajar 

Ping-Pong bagi warga negaranya, yaitu sekolah khusus Ping-Pong dan 

Training Centre Ping-Pong yang dapat diikuti oleh anak-anak, remaja 

hingga dewasa. Salah satu sekolah khusus Ping-Pong di Tiongkok adalah 

                                                           
32 Qingmin, Op. Cit. 
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Shanghai Cao Yanhua Table-Tennis Training School33 yang terletak di 

Shanghai, sedangkan salah satu Training Centre Ping-Pong di Tiongkok 

adalah Chinese National Table Tennis Training Centre.34 Training Centre 

tersebut dibuka untuk anak-anak mulai usia 8 tahun hingga orang dewasa 

berumur 50 tahun. Sekolah-sekolah dan Training Centre Ping-Pong di 

Tiongkok juga menyediakan pelatih-pelatih resmi yang handal bermain 

Ping-Pong. Para pelatih di Tiongkok tidak fokus untuk mengejar 

kemenangan dengan mencetak banyak poin, melainkan lebih fokus 

terhadap teknik dalam bermain Ping-Pong. Teknik yang diajarkan oleh 

pelatih-pelatih di Tiongkok berbeda dengan teknik-teknik yang diajarkan 

di negara lain, tetapi penguasaan para atlit terhadap teknik yang telah 

diajarkan oleh para pelatih Tiongkok membawa kemenangan. Oleh sebab 

itu, negara lain tertarik untuk mempelajari teknik-teknik Ping-Pong 

Tiongkok. 

Tiongkok berhasil mempertahankan gelar juara dunia hingga tahun 

2014. Hal ini menjadi tantangan bagi Tiongkok untuk dapat 

mempertahankan gelar juara dunia pada tahun-tahun berikutnya. Salah 

satu strategi Tiongkok dalam mempertahankan gelar juara dunia adalah 

dengan menyiapkan warga negaranya yang masih berusia muda dengan 

memberikan pendidikan bermain Ping-Pong agar dapat meneruskan bakat 

atlit-atlit professional Ping-Pong Tiongkok. Mengajarkan anak-anak dari 

usianya yang muda akan memudahkan mereka untuk menerima pelajaran 

                                                           
33 Dapat dilihat pada: http://www.tomveatch.com/tt/caoyanhua.school.html yang telah berpindah 

pada situs: http://www.caotts.com/ dengan referensi berbahasa Tiongkok. (5/5/2017, 20:29 WIB) 
34 Dapat dilihat lebih lengkap pada: http://cntttc.com/ (5/5/2017, 20:33 WIB) 

http://www.tomveatch.com/tt/caoyanhua.school.html
http://www.caotts.com/
http://cntttc.com/
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dan berkembang lebih baik saat beranjak dewasa. Tiongkok juga menaruh 

harapan pada anak-anak tersebut agar dapat menggantikan atlit-atlit 

professional Ping-Pong yang telah pensiun saat sudah dewasa. 

Tiongkok memiliki alasan mengapa memilih Ping-Pong sebagai 

olahraga yang harus dikuasai oleh warga negaranya yang masih muda. 

Alasan pertama adalah karena Ping-Pong merupakan Olahraga Nasional 

Tiongkok. Alasan kedua adalah Ping-Pong telah mengharumkan nama 

Tiongkok di dunia internasional dengan kemenangan-kemenangan para 

atlitnya. Alasan ketiga adalah Ping-Pong telah banyak berperan sebagai 

alat diplomasi bagi Tiongkok, yaitu dalam memperbaiki hubungannya 

dengan negara lain, mempererat hubungan dengan negara lain, hingga 

menciptakan citra baik di pandangan masyarakat internasional. Oleh 

karena itu, Tiongkok fokus kepada pengembangan pemain Ping-Pong di 

mulai dari warga negaranya yang berusia muda untuk menjadi penerus 

atlit-atlit professional Ping-Pong yang akan mengharumkan nama 

Tiongkok. 

Murid-murid yang berusia muda di sekolah khusus Ping-Pong dan 

Training Centre Ping-Pong di Tiongkok berhasil memiliki kemampuan-

kemampuan yang baik untuk bermain Ping-Pong. Murid-murid tersebut 

menguasai teknik-teknik yang diajarkan oleh para pelatih. Dengan 

kemampuan yang telah dimiliki para atlit muda tersebut, Tiongkok 
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memiliki ide untuk menjadi tuan rumah dalam kejuaraan Ping-Pong 

kategori anak-anak.35 

Tiongkok bekerjasama dengan ITTF mengadakan event Wisdom 2014 

World Junior Table Tennis Championship yang merupakan kejuaraan 

internasional Ping-Pong kategori anak-anak.36 Event ini digelar pada 30 

November 2014 – 7 Desember 2014 dan diadakan di Shanghai. Negara 

yang ikut serta pada kejuaraan Ping-Pong ini sebanyak 42 negara dengan 

jumlah 192 atlit. Batas usia peserta pada event ini adalah 14-18 tahun.37 

Atlit-atlit muda Tiongkok berhasil memenangkan seluruh kategori 

pada kejuaraan Ping-Pong tersebut dan mendapatkan 7 medali emas.38 

Oleh karena itu, event ini ditetapkan sebagai event diplomasi oleh 

Tiongkok. Atlit-atlit muda Tiongkok memberi prestasi yang dapat 

dibanggakan oleh Tiongkok yang menjadi tuan rumah. Ping-Pong kembali 

berperan dalam misi diplomasi Tiongkok melalui event tersebut. Tiongkok 

berhasil mencapai kepentingan politiknya untuk mempertahankan citra 

juara dunia Ping-Pong. Tiongkok dinobatkan sebagai World’s Best Junior 

Players39 untuk olahraga Ping-Pong setelah kemenangan para atlit muda 

                                                           
35 Ian Marshall, 2014, Focus on Youth in Shanghai, Not Only Those Playing, dapat diakses pada: 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=37996&Competition_ID=2484& 

(6/5/2017, 00:15 WIB) 
36 Wisdom 2014 World Junior Table Tennis Championship Media Kit, 2014, dapat diakses pada: 

www.old.ittf.com/World_Events/2014WJTTC/2014_WJTTC_MediaKit.pdf (5/5/2017, 22:07 

WIB) 
37 Wisdom 2014 World Junior Table Tennis Championnships (Boys’ Singles Entries-96 Players), 

dapat diakses melalui: http://www.old.ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF30028.pdf 

(5/5/2017, 22:14 WIB) 
38 China Clean Sweeps Medals at WJC, 2014, dapat dilihat lebih lengkap dalam: 

http://www.ettu.org/en/n/news/archive/2014/china-clean-sweeps-medals-at-wjc/ (5/5/2017, 22:11 

WIB) 
39 World’s Best Junior Players dalam Bahasa Indonesia: Pemain Muda Terbaik di Dunia. 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=37996&Competition_ID=2484&
http://www.old.ittf.com/World_Events/2014WJTTC/2014_WJTTC_MediaKit.pdf
http://www.old.ittf.com/competitions/PDF_Upload/pictures/PDF30028.pdf
http://www.ettu.org/en/n/news/archive/2014/china-clean-sweeps-medals-at-wjc/
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Ping-Pong Tiongkok pada Wisdom 2014 World Junior Table Tennis 

Championship.40 

Event ini berbeda dengan event-event diplomasi Ping-Pong 

sebelumnya di Tiongkok. Pada event ini, yang menjadi diplomat adalah 

anak-anak. Tiongkok ingin menunjukkan pada dunia internasional, bahwa 

anak-anak yang merupakan atlit muda Ping-Pong Tiongkok juga memiliki 

kemampuan bermain yang layak untuk dipuji dan dapat menguasai teknik 

yang diajarkan setara dengan teknik yang diajarkan kepada para atlit 

professional Ping-Pong Tiongkok. Tiongkok berhasil mengintimidasi 

negara lain. Atlit muda Ping-Pong di negara lain takut untuk berhadapan 

dengan atlit muda Ping-Pong Tiongkok di kejuaraan internasional. 

Negara-negara lain tidak menganggap sebagai kemenangan jika hanya 

mengalahkan negara selain Tiongkok di kejuaraan-kejuaraan internasional 

Ping-Pong.41 

Tiongkok memperbaharui fasilitas, sarana dan prasarana untuk 

bermain Ping-Pong di Tiongkok, agar masyarakat mendapat kenyamanan 

dalam bermain. Hal ini cukup berpengaruh untuk meningkatkan minat 

masyarakat agar terus mengembangkan kemampuan bermain Ping-Pong 

dan menjadi pemenang pada kejuaraan-kejuaraan internasional Ping-Pong 

selanjutnya. 

                                                           
40 Tiongkok ditetapkan sebagai World’s Best Junior Players dilihat dari ranking yang diraih oleh 

para atlit muda Tiongkok yang dapat diakses pada: 

http://www.old.ittf.com/ittf_ranking/index_u18.html (6/5/2017, 00:20 WIB) 
41 World’s Best Junior Players Battle for Junior World Champion Titles in France, 2015, diakses 

pada: http://www.ettu.org/en/n/news/2015/november/world-s-best-junior-players-battle-for-junior-

world-champion-titles-in-france/ (6/5/2017, 00:35 WIB) 

http://www.old.ittf.com/ittf_ranking/index_u18.html
http://www.ettu.org/en/n/news/2015/november/world-s-best-junior-players-battle-for-junior-world-champion-titles-in-france/
http://www.ettu.org/en/n/news/2015/november/world-s-best-junior-players-battle-for-junior-world-champion-titles-in-france/
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Tabel 3.1 Kejuaraan Internasional Ping-Pong di Tiongkok 

NO. Event Tujuan Hasil 

1. The Asian-

African-Latin 

American Table 

Tennis 

Friendship 

Invitational 

Tournament 

1973 

Negara-negara Asia  

(termasuk Tiongkok), Afrika, 

dan Amerika Latin mayoritas 

adalah negara dunia ketiga 

dimana negara ketiga adalah 

negara-negara yang terkena 

dampak dari perang negara-

negara besar. Melalui 

pertandingan persahabatan 

Ping-Pong, Tiongkok 

bertujuan untuk dapat 

menyatukan negara-negara 

dunia ketiga tersebut. 

Tiongkok berhasil 

menyatukan negara-

negara Asia, Afrika dan 

Amerika Latin melalui 

pertandingan 

persahabatan Ping-Pong 

ini dilihat dari negara-

negara Asia, Afrika dan 

Amerika Latin yang 

juga menganggap 

bahwa event ini 

meningkatkan 

solidaritas dan 

kerjasama yang baik 

bagi ketiga wilayah 

negara tersebut.  

2. Beijing Olympic 

Games 2008 

Membuktikan pada negara 

lain bahwa Tiongkok pantas 

untuk menetapkan olahraga 

ini sebagai Olahraga 

Nasional Tiongkok, melalui 

kemenangan atlit-atlit Ping-

Pong pada event ini, 

walaupun Ping-Pong bukan 

berasal dari Tiongkok 

Tiongkok berhasil 

meraih seluruh medali 

emas pada kategori 

olahraga Ping-Pong. 

Tiongkok dinobatkan 

sebagai negara bergelar 

juara dunia Ping-Pong. 

Tiongkok dapat 

mempertahankan Ping-

Pong sebagai Olahraga 

Nasionalnya. 

3. Wisdom 2014 

World Junior 

Table Tennis 

Championship 

Menunjukkan pada dunia 

internasional bahwa tidak 

hanya atlit-atlit Ping-Pong 

dewasa yang dapat menjadi 

diplomat Tiongkok dengan 

memenangkan turnamen 

Ping-Pong, tetapi anak-anak 

usia muda juga dapat 

menjadi bibit unggul untuk 

menjadi atlit Ping-Pong. 

Tiongkok berhasil 

membuktikan kepada 

dunia internasional 

bahwa banyak anak-

anak muda yang patut 

menjadi bibit-bibit 

unggul Ping-Pong yang 

dapat mengharumkan 

nama Tiongkok pada 

usia dewasa nantinya di 
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kejuaraan-kejuaraan 

internasional Ping-

Pong, dengan diraihnya 

seluruh emas pada 

event ini. 

 

3.2 Kejuaraan Internasional Ping-Pong di Luar Tiongkok 

3.2.1 ITTF World Team Cup 2015 

Tiongkok adalah salah satu negara yang memberi dukungan penuh 

terhadap olahraga di negaranya. Tiongkok menyediakan fasilitas olahraga 

dengan kualitas yang baik, mulai dari alat-alat untuk berolahraga, gedung 

olahraga, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dengan dukungan Tiongkok yang 

seperti ini, para atlit dan masyarakat Tiongkok dapat mengembangkan 

kemampuan olahraga menjadi lebih baik.42 

Ping-Pong merupakan salah satu olahraga yang mendapat perhatian 

besar dari pemerintah Tiongkok. Ping-Pong merupakan olahraga yang 

berasal dari Inggris, tetapi Tiongkok yang resmi menetapkan Ping-Pong 

sebagai Olahraga Nasional. Ping-Pong berperan penting dalam mengubah 

sejarah Tiongkok.43 Tiongkok mendominasi kemenangan pada kejuaraan-

kejuaraan internasional Ping-Pong yang diadakan di Tiongkok. 

Tiongkok memiliki misi diplomasi yaitu menunjukkan bahwa para atlit 

Ping-Pong Tiongkok memiliki kemampuan untuk memenangkan 

kejuaraan internasional Ping-Pong yang diadakan di luar negara Tiongkok. 

                                                           
42 Xu Guoqi, 2008, Olympic Dreams(China and Sports 1895-2008), London: Harvard University 

Press, dapat diakses melalui: http://bookzz.org/book/916078/897a23 (7/5/2017, 03:21 WIB) 
43 Ibid. 

http://bookzz.org/book/916078/897a23
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Mengikuti turnamen Ping-Pong di luar Tiongkok akan menjadi salah satu 

peluang untuk dapat mempertahankan gelar juara dunia serta 

mempertahankan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional Tiongkok. 

Pada tahun 2015, ITTF mengadakan pertandingan piala dunia Ping-

Pong. ITTF memberi kepercayaan kepada Dubai, Uni Emirat Arab, 

sebagai tempat diadakan piala dunia tersebut. Event ini diadakan mulai 

tanggal 8 Januari 2015 – 11 Januari 2015.44 Event diadakan dengan waktu 

yang singkat, oleh karena itu tidak banyak negara yang mengikuti 

pertandingan ini.45 Negara yang ikut serta pada event ini hanya berjumlah 

15 negara.46 Event kali ini sedikit berbeda dari event-event yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Event ini tidak mempertandingkan individu, 

melainkan hanya mempertandingkan tim. Tiongkok merupakan salah satu 

negara yang menjadi peserta dalam piala dunia tersebut.47 

Event ini bertajuk ITTF World Team Cup 2015. Pada event tersebut, 

Tiongkok membuktikan bahwa kemampuan para atlit Ping-Pongnya 

sangat baik walaupun diadakan di negara lain.48 Dalam piala dunia ini, 

Tiongkok berhasil merebut seluruh emas pada kategori tim putra dan tim 

                                                           
44 World Cups, dapat diakses pada: http://www.ittf.com/marketing/world-events/world-cups/ 

(7/5/2017, 02:56 WIB) 
45 Canada Ends American Dream For The ITTF World Team Cup, Table Tennis Canada-Tennis 

De Table, dapat diakses dalam: http://ttcan.ca/en/home/sty/11/498/canada-ends-american-dream-

for-the-ittf-world-team-cup.aspx (7/5/2017, 03:03 WIB) 
46 Negara yang ikut serta pada ITTF World Team Cup 2015 dibagi menjadi beberapa grup, untuk 

tim putra; Grup A:  Tiongkok, Austria, Mesir. Grup B: Jerman, Brazil, Australia. Grup C: Jepang, 

Taipei, Uni Emirat Arab. Grup D: Korea Utara, Portugal, Kanada. Sedangkan untuk tim putri; 

Grup A: Tiongkok, Australia, Brazil. Grup B: Jepang, Roma, Kanada. Grup C: Singapura, Jerman, 

Uni Emirat Arab. Grup D: Hongkong, Korea Utara, Mesir. 
47 Dapat diakses pada: 

http://www.old.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=2500&category=WC 

(7/5/2017, 03:05 WIB) 
48 Teams Announced for ITTF 2015 World Team Cup, dapat diakses melalui: 

http://www.old.ittf.com/press_releases/PR/PR1.asp?id=56 (7/5/2017, 02:59 WIB) 

http://www.ittf.com/marketing/world-events/world-cups/
http://ttcan.ca/en/home/sty/11/498/canada-ends-american-dream-for-the-ittf-world-team-cup.aspx
http://ttcan.ca/en/home/sty/11/498/canada-ends-american-dream-for-the-ittf-world-team-cup.aspx
http://www.old.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=2500&category=WC
http://www.old.ittf.com/press_releases/PR/PR1.asp?id=56
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putri. Dari kemenangan tersebut, Tiongkok menetapkan bahwa Ping-Pong 

kembali menjadi alat diplomasi yang telah mengharumkan negara 

Tiongkok.49 Tiongkok berhasil menyelesaikan misi diplomasi yaitu 

membuktikan kepada negara-negara lain bahwa Tiongkok memiliki 

kemampuan memenangkan kejuaraan internasional Ping-Pong yang 

diadakan di luar Tiongkok. Tiongkok juga berhasil mempertahankan gelar 

juara dunia Ping-Pong serta mempertahankan Ping-Pong menjadi 

Olahraga Nasional Tiongkok hingga tahun 2015.50 

Diplomasi olahraga yang dilakukan Tiongkok sesuai dengan diplomasi 

olahraga yang dikemukakan oleh Laverty yaitu kemenangan adalah salah 

satu kunci olahraga dapat menjadi alat diplomasi bagi suatu negara. 

Tiongkok telah memenangkan kejuaraan-kejuaraan internasional secara 

beruntun.51 Hal ini termasuk salah satu yang dapat membuat negara lain 

terintimidasi. Tiongkok menggunakan event sebagai sarana dalam 

melakukan diplomasi olahraga sesuai dengan diplomasi olahraga model 

Grix, yang beranggapan bahwa event olahraga adalah sarana bagi suatu 

negara dalam menjalankan misi diplomasi olahraga. Diplomasi olahraga 

model Grix dapat dikaitkan dengan ITTF World Team Cup 2015 yang 

menjadi sarana bagi Tiongkok untuk menjadikan Ping-Pong sebagai alat 

                                                           
49 Ian Marshall, 2015, Authority Asserted-China Clinces Men’s Team Title in Dubai, dapat diakses 

pada: 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=38209&Competition_ID=2500& 

(7/5/2017, 03:12 WIB) 
50 Ian Marshall, 2015, Golden Moments from the World Team Cup in Dubai-The DHS Top Ten, 

dapat diakses pada: 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=38226&Competition_ID=2500& 

(7/5/2017, 03:09 WIB) 
51 Laverty, Op. Cit. 

http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=38209&Competition_ID=2500&
http://www.old.ittf.com/_front_page/ittf_full_story1.asp?ID=38226&Competition_ID=2500&
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diplomasi dalam mencapai kepentingan politiknya yaitu mempertahankan 

Olahraga Nasional dan membentuk citra baik di pandangan negara-negara 

lain.52 

 

3.2.2 Perfect 2016 World Team Table Tennis Championship 

Event memiliki pengaruh besar dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, 

dan terutama pada aspek politik bagi negara yang mengadakannya.53 

Dalam aspek ekonomi, event dapat meningkatkan perekonomian negara 

melalui strategi marketing. Namun pada beberapa negara, event justru 

menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dalam mengadakan suatu event 

negara harus memperhatikan penataan event tersebut agar menghasilkan 

event yang menarik dan tidak menimbulkan kerugian. Dalam aspek sosial, 

dapat dilihat pada negara-negara lain yang ikut serta dalam event yang 

diadakan, atau hanya berkunjung untuk melihat event tersebut. Warga 

negara asing akan berkomunikasi dengan warga domestik suatu negara. 

Hal ini meningkatkan sosialisasi antara warga domestik dengan warga 

negara asing. Dalam aspek budaya, suatu event menampilkan ciri khas dan 

keunikan budaya negaranya pada pembukaan maupun penutupan acara. 

Ciri khas tersebut dapat berupa tarian trasidional ataupun penampilan lain 

dengan menggunakan pakaian khas negaranya. Pertunjukan-pertunjukan 

                                                           
52 Grix, Op. Cit. 
53 Ibid. 
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tersebut menjadi peluang untuk mengenalkan keindahan budaya yang ada 

di negara tersebut pada publik.54 

Event memiliki kepentingan lain bagi suatu negara saat 

mengadakannya, salah satunya pada event olahraga. Banyak event 

olahraga yang diadakan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mencapai 

kepentingan politik. Grix mengatakan bahwa hampir setiap event olahraga, 

terdapat kepentingan politik yang ingin dicapai oleh negara yang 

mengadakannya.55 Dalam politik, event olahraga biasa disebut Sport Mega 

Event. Sport Mega Event berisi propaganda, dan hal-hal yang menyangkut 

diplomasi. Sport Mega Event juga menjadi strategi marketing dalam 

meningkatkan perekenomian negara yang bersangkutan. Negara 

membutuhkan dana yang besar dalam penyediaan fasilitas, transportasi, 

akomodasi dan sebagainya untuk mengadakan Sport Mega Event. Namun 

hasil yang didapatkan dalam mengadakan event lebih besar dari dana yang 

dikeluarkan. Hasil tersebut berasal dari penjualan tiket-tiket pengunjung 

dan penghargaan-penghargaan yang diberikan dari negara lain. Bagi suatu 

negara, tingkat kepuasan dalam mengadakan Sport Mega Event dilihat dari 

keberhasilan dalam menyelesaikan kepentingan politik, sedangkan 

peningkatan ekonomi merupakan faktor pendukung.56 

Malaysia bekerja sama dengan ITTF mengadakan Sport Mega Event 

yang bertajuk Perfect 2016 World Team Table Tennis Championship. 

Tiongkok menjadi peserta pada event tersebut. Tiongkok memanfaatkan 

                                                           
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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kesempatan pada event olahraga yang diadakan Malaysia tersebut untuk 

menjalankan misi diplomasinya. Pada event ini, Tiongkok kembali 

bertujuan meraih kemenangan pada kejuaraan internasional yang diadakan 

di luar Tiongkok untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain terhadap 

kemampuan Ping-Pong Tiongkok di luar negara Tiongkok. 

Perfect 2016 World Team Table Tennis Championship berlangsung 

mulai tanggal 28 Februari 2016 – 6 Maret 2016.57 Presiden ITTF pada 

tahun 2016, Thomas Weikert, mengutarakan bahwa ingin lebih dekat dan 

menjalin kerjasama yang baik dengan Malaysia dan Malaysia Table 

Tennis Association, serta berencana membuat event 2016 World Team 

Table Tennis Championship menjadi event terbesar dan terbaik 

dibandingkan event-event yang diadakan ITTF sebelumnya.58 

Perfect yang menjadi tajuk pada event ini merupakan nama dari anak 

perusahan yang didirikan oleh Perfect Resources (Malaysia) di 

Tiongkok.59 Perusahaan Perfect didirikan di Tiongkok pada Maret 1994.60 

Pada 1 Desember 2006, Departemen Perdagangan Nasional Tiongkok 

                                                           
57 The World Team Championship 2016 Took Place in Kuala Lumpur Malaysia from 28 February 

to 6 March 2016, dapat diakses pada: http://www.allabouttabletennis.com/world-championships-

2016.html (9/5/2017, 03:47 WIB) 
58 Dapat diakses melalui 

http://portal.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=2587 (9/5/2017, 03:52 

WIB) 
59 Website resmi perusahaan Perfect dapat diakses pada: http://www.perfect100.com/en/index.asp. 

Pada website tersebut disediakan beberapa bahasa negara lain, yaitu Indonesia, Malaysia, 

Thailand, Hongkong, Singapura, Taiwan, Vietnam. Perusahaan ini menyediakan keperluan untuk 

kesehatan, makanan bernutrisi, produk perawatan pribadi dan kosmetik. Kurang lebih sebanyak 

9000 toko fisik maupun online telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan ini 

merupakan salah satu perusahaan yang menjadi kepercayaan masyarakat Tiongkok, dilihat dari 

produk dan jasa yang disediakan memiliki kualitas baik dan memuaskan pelanggan. 
60 Profil Perusahaan Perfect, dapat diakses melalui: http://perfect100.co.id/profil-perusahaan/ 

(9/5/2017, 02:24 WIB) 

http://www.allabouttabletennis.com/world-championships-2016.html
http://www.allabouttabletennis.com/world-championships-2016.html
http://portal.ittf.com/competitions/competitions2.asp?Competition_ID=2587
http://www.perfect100.com/en/index.asp
http://perfect100.co.id/profil-perusahaan/
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memberikan izin kepada perusahaan Perfect untuk dapat berbisnis secara 

langsung tanpa terpengaruh oleh Perfect Resources. 

Tiongkok pernah diwarnai konflik dengan Malaysia.61 Tiongkok dan 

Malaysia dilanda konflik perebutan wilayah. Malaysia merasa terancam 

dengan Tiongkok yang berambisi besar dalam penetapan perluasan 

wilayah Tiongkok. Daerah yang menjadi sasaran Tiongkok adalah jalur 

perdagangan Malaysia. Hal tersebut dapat mempengaruhi Malaysia dalam 

aspek-aspek terutama aspek ekonomi.62 Namun, konflik tersebut tidak 

menutup keinginan Tiongkok untuk menjadi peserta pada event olahraga 

yang diadakan oleh Malaysia. 

Tiongkok berhasil meraih seluruh medali emas pada kategori putra dan 

putri dalam Perfect 2016 World Team Table Tennis Championship. 

Masyarakat internasional mengakui kemampuan para atlit Ping-Pong 

Tiongkok tidak mudah untuk dikalahkan karena telah memenangkan 

kejuaraan internasional yang diadakan di Tiongkok maupun di luar 

Tiongkok. Tiongkok kembali berhasil membentuk citra positif dari 

pandangan negara lain melalui Ping-Pong. 

Tabel 3.2 Kejuaraan Internasional Ping-Pong di Luar Tiongkok 

NO. Event Tujuan Hasil 

1. ITTF World 

Team Cup 2015 

Tiongkok memproyeksikan 

posisi atau citra negaranya, 

Tiongkok berhasil 

mencapai tujuannya 

                                                           
61 Pete Cobus, Konflik dan Diplomasi Di Laut, Voice of America, dapat diakses melalui: 

http://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/ (9/7/2017, 04:01 WIB) 
62 J. Ashley Roach, 2014, Malaysia and Brunei: An Analysis of Their Claims in The South China 

Sea, A CNA Occasional Paper, US: CNA Analysis and Solution, dapat diakses pada: 

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2014-U-008434.pdf (9/5/2017, 04:06 WIB) 

http://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IOP-2014-U-008434.pdf
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dimana Tiongkok ingin 

menciptakan citra dari 

pandangan negara lain 

bahwa Tiongkok dapat 

menjadi juara Ping-Pong 

tidak hanya di Tiongkok 

melainkan juga di kejuaraan 

internasional yang diadakan 

di luar Tiongkok. 

melalui turnamen 

internasional yang 

diadakan di Dubai. 

Tiongkok dapat 

mempertahankan gelar 

juara dunia Ping-Pong 

dan dapat 

mempertahankan 

Olahraga Nasionalnya. 

2. Perfect 2016 

World Table 

Tennis 

Championship 

Tiongkok memanfaatkan 

kesempatan pada event ini 

untuk menjalankan misi 

diplomasinya yaitu 

membentuk pandangan 

publik bahwa Tiongkok 

pantas untuk mendapatkan 

gelar juara dunia Ping-Pong 

melalui kemenangan atlit 

Ping-Pongnya pada 

kejuaraan internasional yang 

diadakan di luar Tiongkok. 

Tiongkok 

memenangkan seluruh 

medali emas pada event 

yang diadakan di 

Malaysia tersebut. 

Hingga tahun 2016, 

Tiongkok berhasil 

mempertahankan gelar 

juara dunia Ping-Pong 

yang dimilikinya, serta 

mempertahankan 

Olahraga Nasionalnya. 

Publik berpandangan 

bahwa kemampuan atlit 

Ping-Pong Tiongkok 

terbukti sangat baik 

karena telah berhasil 

memenangkan 

kejuaraan internasional 

yang diadakan di luar 

Tiongkok. 

 

3.3 Ping-Pong Sebagai Diplomasi Olahraga dan Diplomasi Publik Tiongkok 

Tiongkok memiliki tujuan diplomasi yaitu membentuk citra negara yang 

lebih baik di pandangan negara-negara lain. Ping-Pong merupakan sarana bagi 

Tiongkok untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan citra yang baik, Tiongkok 

akan meningkatkan kualitas negaranya di mata dunia internasional, hal ini 
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dapat menjadi suatu power bagi Tiongkok. Ping-Pong telah memiliki posisi 

penting pada perpolitikan Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok bertujuan 

mempertahankan Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional. Perlu diingat bahwa 

Inggris adalah negara yang pertama kali meresmikan olahraga Ping-Pong. Hak 

cipta penemuan Ping-Pong dinobatkan pada orang Inggris. Dapat disimpulkan 

bahwa Ping-Pong berasal dari Inggris namun Tiongkok yang meresmikan 

Ping-Pong sebagai Olahraga Nasional negaranya. Oleh karena itu, Tiongkok 

perlu memikirkan strategi agar dapat mempertahankan Olahraga Nasional 

yang berasal dari negara lain. 

Tiongkok menunjukkan kekuatan negara melalui kemampuan Ping-Pong 

yang dimilikinya. Laverty mengemukakan bahwa power suatu negara dapat 

diciptakan melalui kemenangan-kemenangan di event-event olahraga.63 Power 

tersebut berupa citra juara dari pandangan negara-negara lain. Tiongkok 

banyak memenangkan kejuaraan-kejuaraan internasional Ping-Pong. 

Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki power dalam 

Ping-Pong dan mempengaruhi negara lain untuk memandang Tiongkok 

sebagai juara Ping-Pong. Menurut Grix, event-event olahraga juga memiliki 

pengaruh yang besar bagi suatu negara untuk melakukan diplomasi olahraga. 

Olahraga mewujudkan diplomasi melalui event olahraga. Event olahraga 

merupakan sarana dalam membentuk citra dan dapat meningkatkan 

perekonomian negara dan aspek-aspek lain seperti sosial dan budaya, salah 

                                                           
63 Laverty, Op. Cit. 
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satunya dengan menjadi tuan rumah pada event besar seperti olimpiade.64 

Tiongkok menjadi tuan rumah pada beberapa kejuaraan internasional Ping-

Pong seperti olimpiade. Hal tersebut membuat Tiongkok menjadi destinasi 

para turis untuk menonton olimpiade yang dapat meningkatkan perekonomian 

Tiongkok dan membawa media untuk meliput event besar tersebut sehingga 

dunia internasional akan mengetahui kemampuan Ping-Pong Tiongkok. 

Tiongkok mendominasi kemenangan pada turnamen-turnamen Ping-Pong. 

Seluruh dunia mengakui bahwa Tiongkok memiliki kekuatan terhadap Ping-

Pong dengan memiliki atlit-atlit Ping-Pong terbaik dibandingkan negara-

negara lain.65 Hal itu didukung dari beberapa faktor66; 1) Banyaknya atlit kelas 

dunia yang hebat dalam bermain Ping-Pong di Tiongkok, sedangkan negara-

negara lain seperti Eropa hanya memiliki satu sampai dua atlit yang dapat 

bermain setara kelas dunia, 2) Seleksi para pemain sangat ketat dan tertata, 

yaitu jika salah satu atlit mengalami cidera maka akan segera digantikan oleh 

atlit muda yang siap untuk bertanding, 3) Latihan yang intensif, latihan ini 

dilakukan tidak hanya untuk atlit-atlit professional tetapi juga bagi atlit-atlit 

pemula, 4) Masing-masing atlit disediakan pelatih khusus untuk mengajari 

atlit secara individu, 5) Persiapan mental dari staff pendukung, hal ini 

dilakukan agar pada saat pertandingan tidak merasa gugup dan menurunkan 

kualitas bermain, 6) Tiongkok memperhatikan perkembangan anak-anak di 

                                                           
64 Grix, Op. Cit. 
65 Table Tennis in China, dapat diakses pada: http://www.allabouttabletennis.com/table-tennis-

china.html (23/5/2017, 00:29 WIB) 
66 Ben Larcombe, 2012, Why is China So Good at Table Tennis?, diakses pada: 

http://www.experttabletennis.com/why-is-china-so-good-at-table-tennis/ (23/5/2017, 01:11 WIB) 

http://www.allabouttabletennis.com/table-tennis-china.html
http://www.allabouttabletennis.com/table-tennis-china.html
http://www.experttabletennis.com/why-is-china-so-good-at-table-tennis/


 

77 

 

Tiongkok dalam bermain Ping-Pong untuk mengualifikasikan mereka menjadi 

bibit-bibit unggul yang akan menjadi penerus para atlit professional Tiongkok. 

Ping-Pong juga menjadi alat diplomasi publik bagi Tiongkok. Leonard 

mengemukakan bahwa negara harus melalui tingkatan-tingkatan untuk 

berhasil dalam melakukan diplomasi publik. Tingkatan-tingkatan tersebut 

adalah pengenalan, apresiasi positif, meningkatkan ikatan, dan pengaruh.67 

Pada tingkat pengenalan, Tiongkok mengenalkan kepada publik bahwa 

Tiongkok memiliki Ping-Pong. Ping-Pong di Tiongkok mulai dikenal dunia 

internasional dari normalisasi hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat. 

Setelah Tiongkok mengenalkan kepemilikan Ping-Pong pada dunia 

internasional, Tiongkok bertugas membentuk apresiasi positif dari negara lain 

mengenai Ping-Pong dan Tiongkok.68 Tiongkok menunjukkan kemampuan 

Ping-Pong negaranya melalui kemenangan-kemenangan para atlit Ping-Pong 

Tiongkok di berbagai kejuaraan-kejuaraan internasional yang diadakan di 

Tiongkok maupun di luar Tiongkok.69 Tiongkok meraih medali emas dalam 

semua kategori hampir di setiap kejuaraan internasional Ping-Pong. Salah 

satunya adalah event Beijing Olympic Games 2008 yang diadakan di 

Tiongkok. Pada event tersebut, Tiongkok dinobatkan sebagai juara dunia 

Ping-Pong. Hal ini membuktikan bahwa Tiongkok pantas dijuluki sebagai 

‘Raja Ping-Pong’. Contoh lain adalah kemenangan Tiongkok pada ITTF 

World Team Cup 2015 yang diadakan di Dubai. Hal ini menciptakan apresiasi 

                                                           
67 Marc Leonard dalam Effendi, Op. Cit. 
68 Effendi, Op. Cit. 
69 Zhenyu Li, 2017, Table Tennis in China Part I: King of the Table, dapat diakses pada: 

http://bleacherreport.com/articles/1274878-table-tennis-in-china-part-i-king-of-the-table 

(22/5/2017, 15:51 WIB) 

http://bleacherreport.com/articles/1274878-table-tennis-in-china-part-i-king-of-the-table
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positif dari negara lain bahwa Tiongkok memiliki kualitas bermain Ping-Pong 

yang baik dan dapat memenangkan kejuaraan internasional Ping-Pong di 

Tiongkok maupun di luar Tiongkok. 

Setelah Tiongkok berhasil menanamkan apresiasi positif pada pandangan 

negara lain, Tiongkok maju kepada tingkatan aktivitas diplomasi publik yang 

ketiga yaitu meningkatkan ikatan atau hubungan baik dengan negara lain. Hal 

ini terlihat dengan beberapa atlit dari negara lain yang tertarik untuk 

mempelajari teknik-teknik Ping-Pong Tiongkok dengan datang langsung ke 

Tiongkok dan mendaftar pada Training Centre Tiongkok salah satunya 

CNTTTC70. CNTTC adalah salah satu club Ping-Pong terkenal di Tiongkok. 

CNTTC menerima pemain-pemain Ping-Pong yang berasal dari Tiongkok 

ataupun dari negara lain. CNTTC menghasilkan para atlit-atlit Ping-Pong yang 

dipercayakan untuk menjadi delegasi Tiongkok di kejuaraan-kejuaraan 

internasional. Oleh karena itu, negara-negara lain tertarik untuk mempelajari 

teknik-teknik Ping-Pong yang diajarkan oleh CNTTC sehingga membuat 

Tiongkok tidak mudah dikalahkan.71 

Kanada72, Singapura73 dan Korea Selatan74 adalah contoh negara yang 

mengapresiasi Ping-Pong Tiongkok dengan mengundang atlit Ping-Pong yang 

                                                           
70 Chinese National Table Tennis Training Centre. 
71 Frank Lee, Chinese National Table Tennis Training Centre, dapat diakses pada: 

http://www.allabouttabletennis.com/chinese-national-table-tennis-training-center.html (23/5/2017, 

14:37 WIB) 
72 Li, Op. Cit. 
73 Andrew Keh and Kevin Quealy, 2016, At Least 44 Table Tennis Players in Rio Are Chines-

Born. Six Play for China, dapat diakses dalam: 

https://www.nytimes.com/2016/08/18/sports/olympics/at-least-44-table-tennis-players-in-rio-are-

chinese-born-six-play-for-china.html?_r=0 (23/5/2017, 02:00 WIB) 
74 Jungho Choi, Dennis Pasa, dkk, 2016, Chinese Table Tennis Domination Leads to Exodus of 

Talent, dapat dilihat lebih lengkap melalui: 

http://www.allabouttabletennis.com/chinese-national-table-tennis-training-center.html
https://www.nytimes.com/2016/08/18/sports/olympics/at-least-44-table-tennis-players-in-rio-are-chinese-born-six-play-for-china.html?_r=0
https://www.nytimes.com/2016/08/18/sports/olympics/at-least-44-table-tennis-players-in-rio-are-chinese-born-six-play-for-china.html?_r=0


 

79 

 

merupakan keturunan Tiongkok untuk mewakili negaranya. Hal ini akan 

meningkatkan ikatan antara Tiongkok dan negara-negara tersebut. Atlit Ping-

Pong Korea Selatan yang berasal dari Tiongkok, Jeon Jin Hee, mengatakan 

bahwa atlit professional Ping-Pong di Tiongkok terlalu banyak sehingga sulit 

untuk masuk ke tim nasional Tiongkok. Hal ini menjadi alasan Jeon Jin Hee 

memilih untuk menerima tawaran mewakili Korea Selatan. 

Kesulitan atlit di Tiongkok untuk menjadi delegasi negara Tiongkok pada 

kejuaraan internasional disebabkan oleh banyaknya atlit Ping-Pong di 

Tiongkok yang memiliki kemampuan baik dalam bermain. Hal ini pula yang 

menyebabkan banyak pemain Ping-Pong Tiongkok menerima tawaran negara 

lain untuk masuk dalam tim nasional negara tersebut dan menjadi delegasi 

negara dalam kejuaraan internasional Ping-Pong. Dari semua kategori 

olahraga, Ping-Pong menduduki peringkat teratas pada olahraga yang banyak 

atlitnya bukan berasal dari negara yang diwakili dalam kejuaraan-kejuaraan 

internasional.75 

Negara lain juga menyewa pelatih Ping-Pong professional yang berasal 

dari Tiongkok. Salah satunya negara Austria yang memperkerjakan atlit Ping-

Pong keturunan Tiongkok bernama Chen Weixing sebagai pelatih tim 

nasional Ping-Pong di Austria. Chen Weixing76 adalah pemain professional 

                                                                                                                                                               
https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2016/07/29/chinese-table-tennis-domination-

leads-to-exodus-of-talent/87767118/ (23/5/2017, 02:03 WIB) 
75 Keh, Op. Cit. 
76 Di Tiongkok, Chen hanya bertugas sebagai rekan latihan para atlit di Tim Nasional Tiongkok 

dan jarang dipercaya untuk mewakili Tiongkok di kejuaraan internasional. Pada tahun 1996 Chen 

memutuskan pindah ke Eropa dan tinggal di Austria. Sejak saat itu Chen mengikuti banyak 

kejuaraan internasional mewakili Austria. Sejak tahun 2015, Chen bekerja sebagai pelatih Tim 

Nasional Ping-Pong di Austria. 

https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2016/07/29/chinese-table-tennis-domination-leads-to-exodus-of-talent/87767118/
https://www.usatoday.com/story/sports/olympics/2016/07/29/chinese-table-tennis-domination-leads-to-exodus-of-talent/87767118/
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Ping-Pong Tiongkok dan merupakan salah satu yang masuk dalam Tim 

Nasional Tiongkok.77 

Tiongkok telah mengenalkan kemampuan Ping-Pong Tiongkok dan 

membentuk apresiasi positif negara lain yaitu memandang Tiongkok sebagai 

juara Ping-Pong dan Ping-Pong yang memiliki posisi penting di Tiongkok 

hingga mengikat pemikiran negara lain bahwa Tiongkok adalah tempat terbaik 

untuk belajar Ping-Pong. Hal-hal tersebut menggiring Tiongkok pada 

tingkatan terakhir aktivitas diplomasi publik menurut Leonard yaitu tingkat 

mempengaruhi.78 Tiongkok mendapatkan kepercayaan dari negara lain 

sebagai pusat Ping-Pong dunia. Tiongkok menciptakan citra negara sebagai 

tempat bagi orang-orang yang ingin mempelajari Ping-Pong. Tiongkok juga 

berisi pemain-pemain professional Ping-Pong yang dapat menjadi pemain dan 

pelatih bagi negaranya maupun negara lain.79 

                                                           
77 Patrick Tan, 2013, Chen Weixing: From Liu Guoliang’s Sparring Partner To A European Star 

(Videos), dapat diakses pada: http://tabletennista.com/2013/3/chen-weixing-from-liu-guoliangs-

sparring-p/ (23/5/2017, 14:29 WIB) 
78 Effendi, Op. Cit. 
79 Itoh, Op. Cit. 

http://tabletennista.com/2013/3/chen-weixing-from-liu-guoliangs-sparring-p/
http://tabletennista.com/2013/3/chen-weixing-from-liu-guoliangs-sparring-p/

