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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bergabungnya Tiongkok dalam Organisasi Perdagangan Internasional 

(World Trade Organization / WTO) pada tahun 2001 merupakan langkah politik 

untuk tujuan besar yang mulai kita rasakan dewasa ini (WTO, 2001). Keterbukaan 

Tiongkok pada dunia global diproyeksikan mengantarkan kembalinya kekuatan 

“Macan Asia”. Salah satu capaian nyata adalah diumumkannya Tiongkok di 

peringkat pertama ekonomi global, mengalahkan performa ekonomi Amerika 

Serikat berdasarkan persentase Gross Domestic Product (GDP) sebesar 17% - 

performa Amerika Serikat di 16% tahun 2014 oleh  International Monetary Fund 

(IMF) (Kamrany, Nake M. & Jiang, Frank., 2015).  

Keterbukaan Tiongkok pada perdagangan dunia membuka banyak 

kesempatan bekerja sama dan juga target yang ingin dicapai oleh Tiongkok. 

Langkah besar selanjutnya yang akhirnya dilakukan oleh Tiongkok adalah menjalin 

kerja sama dengan industri perfilman Hollywood. Langkah ini diambil Tiongkok 

untuk mendekatkan diri kepada media konglomerasi dunia. Tiongkok juga 

membuka kesempatan Foreign Direct Investment (FDI) yang mendekatkan dirinya 

dengan posisi kuat di konglomerasi media dunia. Hal ini membuat relasi Tiongkok 

- Amerika Serikat semakin kuat dan menjadi prioritas bahkan di level pembuatan 

kebijakan. Tiongkok dan Amerika Serikat menyadari bahwa kerja sama mereka 
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adalah satu proses yang penting karena mempengaruhi bagaimana masyarakat 

global melihat dan mengerti dunia (Kokas, Aynne. 2017). 

Sejak revolusi kebudayaan dan perjalanan pemerintah Tiongkok hingga saat 

ini, banyak perubahan kebijakan hasil trial dan error, mengantarkan Tiongkok pada 

posisi saat ini. Tiongkok, perlahan namun pasti mulai mendominasi banyak bidang, 

dimulai dari jumlah populasi, tingkat ekonomi, dan terus mengingkatkan daftar 

capaiannya dibidang lain. Walaupun banyak bidang yang sudah didominasi oleh 

Tiongkok hingga saat ini, masih banyak bidang yang belum menempatkan 

Tiongkok dalam posisi utama, seperti nilai budaya dan citra global yang ingin 

dibentuk oleh Tiongkok.  

Nilai-nilai budaya suatu negara memengaruhi psikologi dan identitas 

nasionalnya. Nilai-nilai dan opini publik Warga Negara disampaikan kepada para 

pemimpin negara melalui media dan saluran informasi lainnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keputusan tentang kebijakan luar 

negeri dan akan berpengaruh ke dalam kondisi dalam negerinya. Begitu pula 

Tiongkok. Nilai-nilai budaya tradisional yang mempengaruhi orang-orang 

Tiongkok adalah harmoni, kebajikan, kesalehan, kesopanan, kebijaksanaan, 

kejujuran, kesetiaan, dan kesalehan berbakti. Dari semua nilai yang disebutkan di 

atas, nilai inti yang ingin selalu digambarkan sebagai Tiongkok adalah harmoni. 

Harmoni berarti koordinasi yang tepat dan seimbang antara banyak hal terkait dan 

mencakup alasan, kepatutan, dan kemampuan. Alasan mengacu pada semua 

tindakan sesuai dengan hukum dan kebenaran objektif. Kepatutan menunjukkan 

kepantasan dan kesesuaian. Nilai harmoni menganjurkan “selaras tetapi bukan 
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seragam.” Dengan benar mengoordinasikan hal-hal yang berbeda dengan 

menyatukan mereka dengan cara yang tepat memungkinkan mereka untuk 

berkembang. Masyarakat Tiongkok modern berusaha menjaga keharmonisan 

antara manusia dan alam; antara individu dan masyarakat; antara anggota 

komunitas yang berbeda; dan antara pikiran dan tubuh. (Lihua, Zhang. 2013) 

Sebelum masuk lebih dalam tentang bagaimana upaya Tiongkok 

membangun citra global melalui industri perfilman Hollywood, Amerika Serikat 

sudah membangun citranya melalui industri perfilman yang lebih kita kenal dengan 

“Hollywood”. Hollywood merupakan sebuah distrik di Los 

Angeles, California, Amerika Serikat. Daerah ini terkenal dengan 

industri perfilmannya di seluruh dunia. Mulai awal abad ke-20, Hollywood lekat 

sebagai ikon Amerika Serikat yang disampaikan melalui media film. Hollywood 

dianggap penting oleh Amerika Serikat hingga secara khusus dibangun Hollywood 

Walk of Fame, Universal Studios dan tulisan Hollywood di Hollywood Hills 

sebagai tujuan wisata. Sejumlah bioskop dan teater bersejarah juga terletak di 

Hollywood, misalnya Grauman's Chinese Theatre dan Grauman's Egyptian 

Theatre. Tak hanya itu, Kodak Theatre yang menjadi tempat 

penyelenggaraan Penghargaan Oscar sejak 2002 juga berada di Hollywood. Untuk 

selanjutnya, peneliti akan menyebutkan Hollywood sebagai representasi industri 

perfilman Amerika Serikat. 

 Besarnya postur dan pengaruh industri film Hollywood, menjadikan 

Tiongkok berupaya memasukkan nilai-nilai Tiongkok melalui media film. 

Hadirnya Shanghai Disney yang diresmikan sejak 2011 dan secara bertahap 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://id.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://id.wikipedia.org/wiki/California
https://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Film
https://id.wikipedia.org/wiki/Dunia
https://id.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame
https://id.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Walk_of_Fame
https://id.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
https://id.wikipedia.org/wiki/Hollywood_Sign
https://id.wikipedia.org/wiki/Grauman%27s_Chinese_Theatre
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Grauman%27s_Egyptian_Theatre&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Grauman%27s_Egyptian_Theatre&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kodak_Theatre
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghargaan_Oscar


 

4  
Universitas Pelita Harapan 

 

mengalami pembangunan yang signifikan hingga tahun 2016 dapat menjadi opsi 

wisata internasional, merupakan satu langkah besar Tiongkok, dalam membangun 

citranya secara global bersama Hollywood. Tak hanya itu, film kolaborasi 

Tiongkok – Hollywood mengalami peningkatan produksi dan performa, seperti 

Transformer 4 (2014), Kung Fu Panda 3 (2016), dan Mission: Impossible III (2006) 

(Kokas, Aynne. 2017). 

 Dalam perjalanannya, sejak 2001 hingga saat ini, Tiongkok 

memaksimalkan perannya dalam industri perfilman dunia di banyak sisi, termasuk 

menjadi pendonor dan pembeli di saat yang bersamaan. Mengutip Tom Gunning, 

seorang cinema scholar dan art historian, upaya yang dilakukan oleh Tiongkok 

tentang menempatkan film sebagai media yang memiliki peran penting dalam 

sebuah capaian besar (re: membantu menjadikan Tiongkok sebagai pemegang 

hegemoni global) merupakan pola yang berputar dan selalu terjadi. Gunning 

berpendapat bahwa film bukan satu media yang dapat berdiri sendiri. Berbeda 

dengan jenis media konvensional, film merupakan gabungan media konsumsi dan 

pameran. Di level selanjutnya, film dilihat sebagai merek / brand yang terkoneksi 

dan dapat diturunkan dalam banyak hal dan kembali sebagai sesuatu yang 

menguntungkan. Itulah mengapa, kompleksitas promosi dalam industri perfilman 

semakin beragam. Tidak hanya film sebagai produk, namun berkembang menjadi 

brand yang dapat diubah menjadi banyak turunan produk seperti merchandise dan 

tempat wisata (Kokas, Aynne. 2017). 

 Penelitian ini, membahas lebih dalam tentang “Upaya Tiongkok 

Membangun Citra Global melalui Industri Perfilman Hollywood”. Mengingat 
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terdapat tiga aspek penting dalam kajian ini : peran penting film sebagai media 

komunikasi, Amerika Serikat sebagai negara dengan hegemoni perfilman, dan 

upaya  Tiongkok untuk menjadi perhatian dunia, peneliti mengkaji fenomena 

tersebut menggunakan teori Konstruktivisme, dengan konsep identities dan 

interest.  

1.2. Rumusan Masalah 

Banyaknya lini yang bersinggungan dengan kerja sama Tiongkok dan 

Hollywood membuat  peneliti ingin meneliti lebih jauh, sejauh apa upaya Tiongkok 

dalam membangun citra global melalui industri perfilman Hollywood. Berdasarkan 

latar belakang yang telah peneliti paparkan, rumusan masalah yang akan dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

- Mengapa Tiongkok membangun citra melalui film? 

- Bagaimana Tiongkok membangun citranya melalui film? 

- Apa hasil dari upaya membangun citra melalui media film? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah untuk mengetahui apa saja upaya Tiongkok dalam membangun citra 

global melalui industri perfilman Hollywood dengan mengetahui mengapa 

Tiongkok membangun citra melalui film, bagaimana Tiongkok membangun 

citranya melalui film, dan apa hasil upaya membangun citra melalui media film. 

Penelitian ini juga bertujuan sebagai syarat kelulusan Magister Ilmu Sosial Strata 

Dua pada program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
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Politik di Universitas Pelita Harapan, dan sebagai referensi bagaimana sebuah 

negara membangun citra secara global melalui medium film.  

1.4. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat dalam proposal penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, baik manfaat akademis maupun manfaat secara praktis yaitu: 

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah  

1. Dapat memberikan ilmu baru yang bermanfaat untuk referensi Ilmu 

Sosial Politik terutama bagi Hubungan Internasional terkait teori 

Constructivism untuk kajian Social Construction, Kebijakan Tiongkok 

dalam Industri Film, Perdagangan Film Internasional, dan Organisasi 

Internasional. 

2. Dapat memberikan informasi yang akurat bagi mahasiswa untuk 

melakukan penelitian selanjutnya sehingga akan memberikan kontribusi 

wawasan dan inspirasi bagi para peneliti dan akademisi hubungan 

internasional terkait Social Construction,  Hubungan Bilateral Tiongkok 

– Amerika Serikat serta Perdagangan Internasional dalam perfilman. 

3. Sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti Hubungan 

Internasional khususnya dalam bidang Global Political Economy untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya. 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
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1. Sebagai rujukan pemangku kebijakan Indonesia, Tiongkok, dan 

Amerika Serikat untuk mengetahui keadaan lapangan serta dinamika 

perfilman internasional antara Tiongkok dan Amerika Serikat.  

2. Sebagai referensi pelaku perdagangan film internasional untuk 

mengetahui keadaan lapangan Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai 

jalur distribusi perdagangan. 

3. Sebagai referensi Non-Government Organization (NGO) atau Private 

Actors dalam pelaksanaan perannya dalam industri perfilman 

internasional.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan latar 

belakang mengapa isu upaya Tiongkok membangun citra secara global melalui 

perfilman Hollywood penting untuk diangkat. 

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka 

konsep, kerangka operasional, operasionalisasi konsep, dan hipotesis. Dalam bab 

ini, dijelaskan referensi mana saja yang digunakan oleh penulis untuk melengkapi 

argumen penelitian.  

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data. Dalam bab ini dijelaskan 

bagaimana metode yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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Bab IV Perkembangan Industri Perfilman di Tiongkok dan Amerika Serikat 

serta Produksi Kolaborasi Tiongkok – Amerika Serikat yang terdiri dari 

Perkembangan Pemerintahan Tiongkok Dari Revolusi Budaya Hingga Saat Ini, 

Citra Tiongkok yang Ingin Dibangun secara Global, Sejarah Perfilman Industri 

Perfilman Hollywood di Amerika Serikat , Mengapa Tiongkok Membangun Citra 

Lewat Film, dan Bagaimana Upaya Tiongkok Dalam Pembangunan Citra secara 

Global Tiongkok Melalui Perfilman Hollywood. Bab ini menjelaskan tentang 

keterkaitan informasi satu dengan yang lain, urutan kausal mengapa Tiongkok 

membangun citra dan memilih film sebagai medianya, serta apa saja bentuk upaya 

Tiongkok dalam membangun citranya melalui industry perfilman Hollywood. 

Bab V Konsekuensi Membangun Citra Lewat Film yang terdiri dari penjelasan 

konsekuensi yang didapatkan Tiongkok dengan pembangunan citra melalui industri 

perfilman Hollywood. Dalam bab ini dijelaskan dampak upaya Tiongkok 

membangun citra melalui film dalam berbagai lini. 

Bab VI Kesimpulan akan merangkum hasil-asing-masing bab dan 

menyimpulkannya dalam beberapa konklusi. 


