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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pesat ekonomi dan politik negara China mulai terlihat 

signifikan pada masa kepemimpinan Republik Rakyat China (RRC) oleh Deng 

Xiaoping, setelah Mao Zedong meninggal pada tahun 1976. Pada masa Mao 

Zedong memimpin China, rakyat China mengalami kelaparan dan miskin dengan 

pendapatan rata-rata empat sen per hari dan menjadi hampir satu dolar per hari 

pada masa kepemimpinan Deng.1 Meskipun masih berada di bawah  bendera 

komunis Mao, Deng perlahan membawa perubahan terhadap perekonomia China 

menuju ekonomi pasar.2 Istilah Gaige-Kaifang (改革开放) yang berarti reformasi 

dan keterbukaan, merupakan gagasan dari Deng untuk membuka pasar China. 

Deng merupakan seorang pemimpin yang pragmatis, ia mencoba membangun 

perekonomian China dengan membuat zona ekonomi khusus3. Di dalam zona 

ekonomi khusus ini pabrik-pabrik mulai dibangun dan menyediakan lapangan 

kerja bagi rakyat China. Tiga puluh tahun sejak Gaige-kaifang dan ke-12 periode 

Rencana Pembanguna Lima Tahun China (Repelita) yang direncanakan dengan 

                                                        
1 Meredith, Robyn. 2007. The Elephant and the Dragon. New York: w.w. Norton&company. 
hlm.15. 
2 Ibid. hlm. 13-14. 
3 Ibid 
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sangat hati-hati, pendapatan rata-rata tahunan  pekerja China dari 16 dolar AS per 

tahun menjadi sekitar 1300 dolar AS pada tahun 2011.4 

China merupakan negara dengan populasi penduduk tertinggi di dunia 

sebesar 1,3 miliar penduduk, dengan 73% usia produktif 15-64 tahun5 membuat 

negara ini menjadi negara kaya akan sumber daya manusia. Dunia, terutama 

negara barat, melihat peluang untuk mengalokasikan pabrik-pabrik mereka ke 

China, dengan upah yang sangat rendah. China yang dulunya merupakan negara 

yang tertutup akan dunia luar sudah berubah seiring dengan munculnya gedung-

gedung pencakar langit dan pabrik-pabrik asing di negeri tersebut.  

Dalam hubungan internasional, power merupakan instrumen yang 

penting. Power dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu hard power dan soft 

power. Kekuatan suatu negara tidak hanya dapat dicapai melalui kekuatan militer 

tetapi banyak aspek-aspek lain seperti kebudayaan maupun kebijakan dan ide-ide 

politik yang bisa menjadi sumber kekuatan suatu negara. Para pakar politik  di 

negara China telah menyadari pentingnya soft power dalam hubungan 

internasional. Begitu juga bagaimana dunia internasional memandang China 

dalam hal ini. Seperti dikatakan oleh filosof China, Sun Tzu bahwa “Kemenangan 

sejati adalah kemenangan tanpa perang dan korban”. 

                                                        
4 “Republik Rakyat China”. Wikipedia Online. Diakses dari 
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Cina; internet; diakses 14 September 2011. 
5 CIA the world Factbook. Diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ch.html; internet; diakses 14 September 2011 
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 Presiden Hu Jintao mengangkat topik soft power dalam pertemuan  the 

17th National Congress of the Communist Party of China (CPC), Ia berkata6 “We 

must enhance culture as part of the soft power of our country to better guarantee 

the people's basic cultural rights and interests." Dalam pidatonya ia juga 

menyebutkan beberapa metode soft power yang ingin dipromosikan, misalnya 

melalui: 

‐ Perkembangan media, film, televisi, dan seni.  

‐ Untuk memperkuat upaya perkembangan budaya internet yang baik dan 

bersih. 

‐ Untuk terus mengembangkan program-program kebudayaan non-profit dan 

meningkatkan pembangunan sarana kebudayaan di daerah padat penduduk. 

‐ Untuk menciptakan kebudayaan kerja yang hebat. 

Presiden Hu Jintao juga menambahkan bahwa proses peremajaan China 

akan berjalan seiring dengan perkembangan kebudayaan China. Dalam upaya 

memperluas kekuatannya terhadap negara-negara lain, China menggunakan soft 

power berupa bantuan-bantuan dalam bentuk keuangan, kesehatan, serta 

pendidikan guna memperoleh pencitraan yang lebih baik dan kepercayaan di 

dunia internasional. 

Negara China mendapat sorotan besar pada tahun 2008, dimana ibukota 

China, Beijing, terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan The 2008 Olympic 

                                                        
6 Tao, Feng. “Hu Jintao calls for enhancing "soft power" of Chinese culture”.  Xinhuanet. Diakses 
dari http://news.xinhuanet.com/english/2007-10/15/content_6883748.htm; internet; 8 september 
2011. 
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Games. Dikabarkan bahwa China mengeluarkan biaya sekitar 40 milyar USD 

untuk memfasilitasi Olympic Games mencakup biaya operasional, pembangunan 

tempat pertandingan serta perbaikan infrastruktur kota.7 Investasi luar biasa yang 

dilakukan China membawa pencitraan yang baik dan pujian dari domestik 

maupun mancanegara yang kagum melihat betapa luar biasa pembangunan kota 

Beijing dalam waktu yang relatif singkat. Beijing Olympics 2008 menarik 

setidaknya enam juta warga domestik dan kurang lebih 400.000 turis 

mancanegara.  

China dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik sejak tanggal 13 

april 1950.8 Pada masa kepemimpinan Soekarno, hubungan China-Indonesia 

terjalin dengan baik. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang 

mengakui kedaulatan negara China. Hubungan China-Indonesia sempat terputus 

setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 19659, Putusnya hubungan bilateral 

China-Indonesia merupakam akibat dari gerakan anti-China pada tahun 1965. 

Dimulai dengan pembunuhan yang sebagian beralasan anti-komunis dan diakhiri 

dengan ribuan demonstran yang mendobrak Kedubes RRC di Jakarta, menjarah 

dan membakar properti-properti milik kedutaan RRC, bertepatan pada hari 

nasional RRC tanggal 1 Oktober 1967. 10  

 

                                                        
7 "The cost of the Beijing Olympics". The Guardian (London). Diakses dari 
http://www.guardian.co.uk/sport/2008/jul/28/olympicgames2008.china1; internet; 7 September 
2011 
8 I. Wibowo, Syamsul Hadi. 2005. Merangkul Cina: hubungan Indonesia-Cina pasca-Soeharto. 
Jakarta: gramedia. Hlm. 223. 
9 “Sekilas Hubungan Bilateral”. Diakses dari http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/; 
internet; dikases pada 9 September 2011. 
10 Ibid. 
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Seteleh peristiwa G30S PKI, Soeharto membangun rezim Orde Baru 

dan terjadi pembekuan hubungan China-Indonesia dalam kurun waktu sekitar 23 

tahun. Awal masa Orde Baru ditandai dengan semakin jarang ditampilkannya 

praktik budaya China, semakin jarang digunakannya bahasa China dan semakin 

jarang ditampilkannya kesenian China di publik. Warga keturunan China di 

Indonesia juga dianggap sebagai warga asing dan statusnya dibedakan dengan 

penduduk keturunan asli (pribumi). Pada masa kepemimpinan Soeharto, melalui 

Instruksi Presiden (Inpres) No.14 tahun 1967, Segala kegiatan keagamaan, 

kepercayaan, dan adat-istiadat China tidak boleh dilakukan lagi. Meskipun pada 

bulan Juni 1985 Indonesia dan China telah menandatangani MOU dalam rangka 

perbaikan hubungan antara kedua negara. Pada masa orde baru, kesenjangan 

antara warga keturunan China dan warga pribumi sangat besar. Warga pribumi 

benci terhadap etnis China karena berbagai alasan, salah satunya karena melihat 

etnis China sebagai ancaman karena dianggap merampas peluang-peluang usaha 

warga pribumi.   

Tetapi, seiring berjalannya waktu, kepemerintahan menyadari bahwa 

kebijakan-kebijakan yang membatasi gerak warga keturunan menjadi 

permasalahan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun pemerintah 

memberikan insentif-insentif khusus terhadap warga pribumi, kemampuan mereka 

dalam bidang usaha masih belum memadai. Sehingga pada masa orde baru sering 

muncul gabungan antara pengusaha keturunan China dan warga pribumi, yang 
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dikenal dengan istilah Ali-Baba.11 Ali-Baba adalah sebutan untuk pebisnis dimana 

warga pribumi sebagai pemegang lisensi kerja dan warga keturunan China yang 

menjalankan kegiatan usaha. Secara empiris, warga keturunan China merupakan 

penggerak ekonomi di Indonesia, dimana pengusaha dari warga keturunan 

merupakan pihak yang menguasai mayoritas ekonomi nasional. Hal ini menjadi 

nilai unggul warga keturunan untuk menggerakkan peraturan kebijakan di 

Indonesia pada masa Orde Baru. Karena jika para pengusaha tersebut merasa 

dihalangi di Indonesia, mereka dapat memindahkan kegiatan usaha ke luar negeri, 

yang tentunya perpindahan kapital ini akan menciptakan krisis di Indonesia.12 

Runtuhnya rezim Orde Baru pada bulan Mei 1998 ditandai dengan 

kekerasan anti-China yang tidak memiliki dasar yang kuat. Kekerasan ini meliputi 

kekerasan atas mahasiswa, pemerkosaan terhadap wanita etnis China, penjarahan 

dan pembakaran tempat-tempat serta rumah milik warga keturunan China. Akibat 

dari kerusuhan Mei 1998, banyak warga keturunan China yang pindah ke luar 

negeri, banyak yang trauma dengan kejadian tersebut, dan sebagainya.13 Padahal, 

menurut para pakar ekonom, Bisnis dari etnis China di Indonesia merupakan 

faktor yang diperhitungkan dalam pembangunan kembali ekonomi negara pasca 

Orde Baru.14  Pada laporan ekonomi yang dibuat oleh salah satu perusahaan 

Singapura, dinyatakan bahwa “ the most significant damage from last month’s 

riots is not the US$217 million worth of property damage, but the shatter 

                                                        
11 Taher, Tarinzi. 1997. Masyarakat Cina: ketahanan nasional dan integrasi bangsa di 
Indonesia.PPIM:Jakarta. Hlm. 23. 
12 Ibid. hlm 24. 
13 Lindsey, Tim dan Pausacker, Helen. 2005. Chinese Indonesians: rembering, distorting, 
forgetting. Singapore: ISEAS. Hlm. 15. 
14 Ibid. 
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confidence of the ethnic Indonesian Chinese who fled Jakarta together with their 

capital.”15 

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perkembangan hubungan China-

Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.  Dengan dicabutnya Instruksi Presiden 

(Inpres) No.14 tahun 1967 di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman 

Wahid (Gus Dur) pada periode 1999-200116 dan politik yang lebih terbuka, 

hubungan China-Indonesia membaik. Pada bulan Desember 199917, Presiden RI, 

Abdurrahman Wahid  bertemu dengan presiden RRC, Jiang Zemin guna menjalin 

hubungan baik yang menyepakati pentingnya peningkatan pertukaran kunjungan 

antar pejabat tinggi pemerintah, anggota Parlemen, masyarakat bisnis, partai 

politik dan tokoh masyarakat.  

Pada masa kepemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di 

bulan April 2005, terjadi kesepakatan untuk menandatangai Deklarasi Kemitraan 

Strategis (Strategic Partnership) pada saat presiden China, Hu Jintao, berkunjung 

ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung.18 Dalam deklarasi ini 

tercipta kerjasama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, 

serta sosial budaya dan kerjasama lainnya. Setelah penandatanganan deklarasi 

bersama ini, hubungan kedua negara berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Di 

bidang ekonomi, target volume perdagangan sebesar 30 Miliar dolar AS pada 
                                                        
15 Ibid. hlm. 20. 
16 Ridwan Fauzi, Malik. “Imlek dan Memori Pluralitas ala Gus Dur”. Kompas Online. Diakses dari: 
http://sosbud.kompasiana.com/2011/02/02/imlek-dan-memori-pluralitas-ala-gus-dur/; internet; 9september 2011 
17 “Hubungan bilateral Indonesia-RRC”. Diakses dari: 
http://tonnyeffendi.wordpress.com/2008/08/11/hubungan-bilateral-indonesia-republik-rakyat-
china/ ; internet; 9 September 2011. 
18 “Penandatanganan Plan Of Action Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis RI-RRC” 
http://www.deplu.go.id/beijing/Pages/Embassies.aspx?IDP=12&l=id; internet; diakses 10 
September 2011. 
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tahun 2010, sudah tercapai pada tahun 2008.19 Bahkan pada tahun 2010, Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono membuat target baru, yaitu 50 miliar dolar AS untuk 

jangka waktu 5 tahun ke depan (2010-2015). Capaian penting lainnya adalah 

persetujuan mengenai kerjasama aktivitas dalam bidang pertahanan pada 

Desember 2007 dan Perjanjian Ekstradisi pada Juli 200920. Pada kesempatan 

pertemuan bilateral di sela APEC Economic Leaders Meeting di Singapura, 

November 2009, Presiden Yudhoyono dan Presiden RRC, Hu Jintao, 

mencanangkan tahun 2010 sebagai “tahun persahabatan” China-Indonesia. 

 

1.2  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini ditetapkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan hubungan bilateral antara China-Indonesia 

dari kemerdekaan RI? 

2. Dalam bidang apa saja soft power China berpengaruh terhadap 

hubungan bilateral China-Indonesia? 

3. Kepentingan apa saja yang ingin dicapai China dalam 

mengimplementasikan strategi soft power di Indonesia? 

 

 

                                                        
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Penilitan ini bertujuan guna menberikan penjelasan serta pemahaman 

mengenai : 

1. Mengetahui perkembangan hubungan antara China-Indonesia dari 

sejak kemerdekaan RI. 

2. Mengetahui dalam bidang apa saja soft power China berpengaruh 

terhadap hubungan bilateral China-Indonesia. 

3. Mengetahui kepentingan-kepentingan China melalui strategi soft 

power-nya terhadap Indonesia. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian  

 Ada dua kegunaan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis : 

Kegunaan teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

kontribusinya terhadap studi hubungan internasional terutama dalam 

mengetahui pemahaman konsep soft power, terutama apa saja yang 

menjadi soft power negara China dan pengaruh yang diperoleh. 

2. Kegunaan Praktis : 

Penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi dalam memahami 

penggunaan instrumen soft power dalam studi hubungan internasional, 

terutama implementasi soft power negara China terhadap Indonesia. 

Penelitian ini kiranya dapat membantu para pembacanya untuk 
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mengevaluasi dan mengkaji lebih jauh apa saja pengaruh soft power 

dalam hubungan bilateral antara China dan Indonesia serta melihat 

pengaruh apa saja yang diperoleh oleh kedua negara. 

 

1.5  Sistematika penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian mengenai isu 

yang akan diteliti, di bab ini juga dikemukakan rumusan-rumusan 

masalah yang akan dibahas, tujuan permasalahan, kegunaan 

penelitian, dan juga sistematika penulisan dari penelitian ini. 

 

BAB II  KERANGKA BERPIKIR 

Bagian ini menjelaskan kumpulan teori-teori serta konsep 

yang akan menjadi acuan dalam menjelaskan rumusan-rumusan 

masalah yang ada. Dengan menggunakan kerangka berpikir 

realisme, penulis akan berusaha memberikan pemahaman dengan 

memberikan penjelasan mengenai konsep-konsep seperti soft 

power, kerjasama bilateral,  kebudayaan, politik dan bantuan asing. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan 

dalam penelitian, dimana penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Bab ini juga memberikan pemaparan mengenai jenis dan 

sumber data yang akan digunakan serta teknik pengumpulan data. 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan analisis dari data-data yang 

telah dikaji oleh penulis. Bab ini berisikan pembahasan mengenai 

kondisi China, Indonesia, dan hubungan bilateral kedua negara. 

Selain itu mengenai implementasi soft power China terhadap 

Indonesia dan dampak apa saja yang ingin atau sudah dicapai. 

Dalam bab ini pula, penulis akan mengaitkan hubungan antara 

teori-teori yang digunakan di bab dua  dengan rumusan masalah 

sehingga pembaca dapat memahami penelitian ini dalam studi 

hubungan internasional. 

 

BAB V  KESIMPULAN 

Bab ini berisikan refleksi dan saran dari penulis, sekaligus 

menjadi penutup dari penelitian ini.  

 

 




