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MOTO

Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang
pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah.
(Om Bob Sadino)1

1

Neneng Pratiwi. 2016. 11 Kutipan Bob Sadino Yang Menampar Untuk Tidak Jadi Karyawan
Selamanya. Dalem Bacanya. Diakses dari http://www.hipwee.com/motivasi/11-kutipan-bobsadino-yang-menampar-untuk-tidak-jadi-karyawan-selamanya-dalem-bacanya// [17 April
2017]
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RINGKASAN
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Diplomasi memiliki keterkaitan yang erat dengan politik luar negeri, karena
diplomasi itu sendiri merupakan implementasi kebijakan luar negeri. Negara Cina
sudah mengenal praktik diplomasi dari ajaran Confucius. Confucius mengajarkan
prinsip dan teknik dalam protokol diplomasi, sejarah, puisi dan menyelenggarakan
upacara. Cina telah mengalami beberapa transformasi perubahan dalam praktik
politik dan diplomasi di dunia internasional. Cina pada tahapan tertutup tahun
1949-1972 adalah proses isolasi tidak menjalin hubungan dengan dunia
internasional. Deng Xiaoping membawa perubahan dalam sistem perpolitikan dan
ekonomi Negara Cina dengan membuka peluang kerjasama dengan mitra
internasional pada tahun 1979 hingga sekarang.
Negara Cina pada era Deng Xiaoping sudah menjalin kerjasama dengan
negara barat untuk melebarkan pasar industri ekspor Negara Cina. Negara Cina
menjalin kerjasama dengan negara-negara maju dan kuat dikawasan Uni Eropa.
Hubungan kerjasama Negara Cina dengan salah satu pendiri Uni Eropa yakni
Belgia dalam keadaan stabil baik dalam ekonomi, kunjungan politik hingga
pertukaran budaya. Negara Cina berupaya untuk tetap menjaga hubungan bilateral
kedua negara dengan mengirimkan sepasang panda sebagai alat diplomatik
Negara Cina. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peranan diplomasi panda terhadap hubungan Cina-Belgia.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode
penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
Teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian kepustakaan (library research)
untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan
dianalisis secara deskriptif.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diplomasi panda adalah salah satu
strategi unik Negara Cina sebagai simbol untuk melakukan hubungan kerjasama
lebih mendalam dengan mitra Negara Cina. Diplomasi Panda dalam praktek
diplomasinya mengalami perkembangan dan perubahan praktek diplomasi
disebabkan perkembangan waktu, sistem perpolitikan dan populasi panda.
Tahapan pertama Diplomasi Panda Pertama yakni Building Strategic Alliances in
Mao Era. Tahapan kedua yakni State Controlled Capitalist Gift Loans. Tahapan
Diplomasi Panda ketiga Building Guanxi and Trade Relation. Negara Cina
menilai Belgia sebagai salah satu mitra pada tingkatan level kepercayaan
(Guanxi). Diplomasi Panda sebagai bentuk simbol utusan persahabatan Negara
Cina terhadap Belgia.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Diplomasi merupakan salah satu agenda yang wajib dilakukan suatu negara

demi mencapai kepentingan nasional dan kepentingan warga negaranya. Negara
akan menerapkan diplomasi sebagai salah satu cara untuk mempengaruhi negara
lain demi tercapainya kepentingan nasional.2 Setelah Perang Dunia I seiring
dengan perkembangan waktu, beberapa perubahan besar terjadi pada cara-cara
dan sarana diplomasi. Sebagian besar membagi perkembangan diplomasi menjadi
diplomasi lama atau diplomasi tradisional atau diplomasi rahasia dan diplomasi
baru atau diplomasi terbuka.3 Sistem diplomasi di era globalisasi saat ini dibentuk
melalui cara bernegoisasi bukannya melalui perang. Diplomasi dengan cara
bernegoisasi dirasa cukup efektif dikarenakan negara bisa mengedepankan unsur
soft power, unsur budaya, dan kepentingan nasional.
Seperti yang dikatakan oleh Jervis bahwa sebuah sistem dibentuk oleh
kenyataan yang berubah di satu bagian sistem serta menyebabkan terjadinya
perubahan di bagian lain. Perubahan dalam kebijakan luar negeri akan mengubah
praktik diplomasinya. Kebijakan luar negeri akan dirancang sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh staf diplomatiknya (ambassador). Suatu tindakan
diplomasi tidak dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh suatu kebijakan luar
negeri.4 Diplomasi biasanya dilakukan oleh para perwakilan resmi atau tidak
resmi seperti interaksi yang dilakukan oleh pemerintah, duta besar, NGO serta
organisasi transnasional lainnya. Diplomasi memiliki keterkaitan yang erat dengan
politik luar negeri, karena diplomasi itu sendiri merupakan implementasi
kebijakan luar negeri.
Kegiatan praktik diplomasi juga sudah dikenal di Cina kuno, seperti yang
diperkenalkan oleh Confucius (lahir 2500 tahun yang lalu) kepada murid2

Sumaryo Suryokusumo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. Hal.1
Roy, S.L. 1998. Diplomasi. Jakarta: Raja Grafindo Prasada. Hal 78
4
Robert Jervis. 1979 “System Theories and Diplomatic History” dalam diplomacy, oleh Paul
Gordon Lauren (ED) Hal.213
3
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muridnya. Confucius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol
dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi dan menyelenggarakan upacara-upacara.
Ide Cina mengenai penyerahan upeti yang tujuannya untuk mengakui kekuasaan
raja yang lebih besar dari raja yang “lebih rendah” dan untuk menunjukkan status
dan posisi yang lebih rendah juga menjadi salah satu warisan ajaran diplomasi
Cina.5
Cina telah mengalami beberapa transformasi dalam praktik politik dan
diplomasi di dunia internasional. Negara Cina yang awalnya tertutup dengan
dunia luar sekarang mulai membuka lebar pintu kerjasama dari berbagai manca
negara untuk memenuhi kepentingan nasional. Fase pertama tahap transformasi
dimulai dengan awal tahun 1949-1972 yang mana pada tahapan ini negara Cina
mengalami masa panjang isolasi di dunia internasional dan Cina di sibukkan
dengan reformasi politik internal. Pada tahapan ini isu untuk menjaga pentingnya
lingkungan sangat jauh dari kebijakan domestik Negara Cina.
Fase kedua 1972-1979, Cina sedikit terbuka di interaksi internasional maka
dengan begitu Cina sebagai negara berkembang mulai memperhatikan isu-isu
lingkungan pula. Selama waktu itu Cina mulai membuka lebar peluang kerjasama
dan meningkatkan interaksi mulai merambah khususnya di isu lingkungan.
Pada fase ketiga 1979 – saat ini, Deng Xiaoping membawa Cina membuat
dunia mengakui stabilitas ekonomi negara Cina. Pada kepemimpinannya, Cina
sudah berupaya meningkatkan kerjasama terhadap seluruh negara asing baik
secara politik maupun ekonomi. Deng Xiaoping menyadari kesempatan
terbukanya Cina pada kerjasama internasional yaitu dengan memperhatikan
Diplomasi Lingkungan guna menjaga kestabilan lingkungan dari industri-industri
yang ada di Cina. Setelah lima tahun tidak terlibat di diplomasi lingkungan
internasional, Deng menandatangani perjanjian World Wildlife Fund pada tahun
1979 untuk mendirikan pusat penelitian dan reservasi hewan panda di Provinsi
Sichuan.6
5

Sukawarsini Djelantik. 2008. Diplomasi antara Teori dan Politik. Yogyakarta. Graha Ilmu.
Hal.8
6
Cai Shouqiu dan Mark Voigts. 1993. The Development of Cina’s Environmental Diplomacy.
Wuhan. Pacific Rim Law and Policy Association Press.
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Deng Xiaoping membawa perubahan besar untuk menyelamatkan populasi
hewan khas Cina tersebut, Deng Xiaoping menjadikan hewan Panda sebagai
ambassador Cina yang resmi atau dikenal dengan Diplomasi Panda. Hal tersebut
berbeda dari sebelumnya yang mana panda diberikan sebagai hadiah ke negara
mitra Cina. Peminjaman panda yang sudah berlangsung pada awal era Deng
Xiaoping, akhirnya berubah menjadi jalan unik tersendiri bagi Cina guna
menjalankan aktivitas diplomatik terhadap negara lain. Praktik diplomasi panda
itu sendiri sudah mengalami beberapa transformasi. Perubahan praktik diplomasi
tersebut menyesuaikan dengan waktu dan situasi politik saat menjalin hubungan
kerjasama bilateral dengan mitra Negara Cina.
Tahapan pertama, yaitu panda sebagai hadiah di era Mao Zedong tahun
1960-1970. Mao membuka awal pertemanan dengan negara-negara strategis
dengan panda sebagai medianya. Deng Xiaoping masuk memimpin dengan
tahapan kedua tahun 1978-1987 yaitu dengan diplomasi panda dengan sistem
disewakan. Pada tahapan ketiga 2008 hingga sekarang peminjaman panda dapat
diartikan bahwa Cina hanya memberikan panda kepada negara yang menerima
koneksi kepercayaan (guanxi), kesetiaan, kepercayaan untuk menjalin kerjasama
bilateral yang lebih dalam dengan saling bertukar national treasure
berharga yang dimiliki tiap negara.

yang

7

Hewan Panda menjadi ikon dari Negara Cina karena hewan tersebut hanya
ada di Negara Cina. Hewan Panda memiliki sejarah panjang simbol utusan
persahabatan hingga akhirnya digunakan sebagai alat dalam hubungan
diplomatik.8 Cina merupakan satu-satunya negara yang memanfatkan diplomasi
panda sebagai salah satu alat untuk mempengaruhi negara lain demi mendapatkan
kepentingan nasionalnya. Cina memahami betul akan potensi kekayaan sumber
daya alam negaranya, salah satunya yakni hewan panda. Diplomasi panda sudah
digunakan pada zaman kekaisaran Dinasti Tang (618-907 AD), pada saat itu

7

Kathleen Carmel. Diplomats and Refugees: Panda Diplomacy, Soft “Cuddly” Power, and The
New Trajectory in Panda Conservation. Buckingham : 2013
8
Lee Tunstal. A long History of Animal It’s Not Just Pandas!. 2013.
http://www.huffingtonpost.ca/lee-tunstall/panda-diplomacy-canada_b_3049488.html [23 febuari
2015]
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panda diberikan sebagai hadiah untuk negara tetangga yakni Jepang. 9 Diplomasi
panda memainkan peran simbolis dalam praktek diplomatik Cina dengan negara
yang menjalin kerjasama dengan Cina. Panda sendiri merupakan instrumen dari
bagian diplomasi Cina karena selain panda merupakan hewan khas dari Cina,
panda juga berperan sebagai bagian soft power Cina terhadap negara asing dan
komunitas internasional yang menyukai melihat hewan hitam-putih tersebut. Cina
menyadari tidak ada hewan selain panda yang bisa menarik perhatian dunia
intenasional seperti yang dilakukan panda.10
Uni Eropa sudah menjadi salah satu mitra strategis dari Cina selama satu
dekade terakhir dalam hal kerjasama ekonomi. Uni Eropa saat ini adalah mitra
dagang terbesar Cina, sementara Cina menempati posisi kedua sumber terbesar
bagi Uni Eropa untuk mitra dagang dan ekspor.11 Dengan memperhatikan peranan
penting pasar Uni Eropa bagi Cina maka menjalin hubungan dengan beberapa
negara anggota Uni Eropa adalah sebagai suatu keharusan pemerintah Cina untuk
menjaga keharmonisan hubungan. Beberapa negara yang sudah menjalin
kerjasama dengan menerapkan panda sebagai ambassador antara lain Amerika,
Jepang, Hongkong, Korea Selatan, Taiwan, Jerman, Australia, Malaysia,
Singapura, India, Inggris, Thailand, dan Prancis.12
Cina menjadikan panda alat diplomasi ke beberapa negara tersebut guna
menguatkan soft power untuk mengenalkan Cina sebagai mitra ideal untuk
menjalin kerjasama baik dibidang sosial, pelestarian hewan dan lingkungan,
memenuhi sumber daya alam, hingga perekonomian negara. Diplomasi panda ini
kebanyakan dilakukan dengan pola kerjasama bilateral. Bilateralisme mengacu
pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara. 13 Mayoritas

9

Yi Xing. August 2010. Cina Panda Diplomacy : The Power of Being Cute. University of
Southern California.
10
Travel
China
Guide.
Panda
Diplomacy.
http://www.travelCinaguide.com/intro/panda/diplomacy.htm [23 Febuari 2015]
11
Yu Xichao. November 2013. Is Berlin Replacing Brussel in Leading EU-Cina Relations.
European Institute for Asian Studies.
12
Ibid.
13
Sukawarsini Djelantik. 2008. Diplomasi Antara Teori dan Politik. Yogyakarta : Graha Ilmu. hal.
44
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kerjasama antar dua negara tersebut menandatangani suatu kesepakatan kerjasama
dengan rentan waktu yang telah disepakati.
Presiden Xi Jinping menjadi Presiden Negara Cina yang pertama kali
mengunjungi markas besar Uni Eropa di Brussels pada April 2014.14 Belgia
adalah salah satu pendiri Uni Eropa dengan ibu kotanya Brussels yang merupakan
markas besar Uni Eropa.15 Cina melihat Belgia sebagai mitra kerjasama yang
potensial dengan menjalin hubungan kerjasama perdagangan ekspor di Uni Eropa.
Belgia merupakan salah satu negara pencetus pertama revolusi industri di Uni
Eropa. Belgia berada di posisi radius pasar yang menguntungkan terutama karena
lokasi geografis dan fasilitas transportasi di jantung Eropa. Belgia mempunyai
tingkat perekonomian yang kuat dengan dukungan letak geografis yang
menguntungkan dengan berada dikawasan industri Perancis, Jerman dan Belanda.
Belgia tidak hanya kuat di sektor perdagangan, melainkan Belgia menjadi salah
satu negara maju di Eropa pertama sejak tahun 1800 dengan mengimpor jumlah
bahan baku setengah jadi yang diolah kemudian dijadikan untuk ekspor.16
Selama Xi Jinping melakukan kunjungan di Belgia beliau memanfaatkan
kebijakan kunjungan pertama di markas besar Uni Eropa dengan membawa misi
diplomatik dengan panda sebagai medianya. Xi Jinping menggunakan kesempatan
kunjungan kenegaraan dengan mengagendakan peresmian kebun binatang Pairi
Daza di Brussels bersama Raja Philippe.17 Dua hewan itu bernama Xing Hui dan
Hao Hao, sepasang binatang khas Cina yang menjadi simbol kuat untuk
memenangkan hati dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi petinggi negara,
kalangan internasional, jurnalis media hingga masyarakat warga Belgia. Brussels
yang merupakan kota tersibuk dengan pemberitaan media kedua terbesar di dunia
14

Zhang Hong. South China Morning Post. 2014. Xi Brings Panda Diplomacy to Brussels.
http://www.scmp.com/news/Cina/article/1461049/xi-jinping-begins-belgium-visit-last-legeurope-tour [23 Febuari 2015]
15
Persatuan Pelajar Indonesia (indonesische studentenvereniging). Belgia-Belgie-BelgiqueBelgien-Belgium. http://www.kuleuven.be/ppi.leuven/ver2/index.php?page=belgia [23 Febuari
2015]
16
Patrcik
Jhonstone
dan
Jason
Mandryk.
World
Map
of
Belgium.
http://www.worldmap.org/maps/other/profiles/belgium/BE.pdf?PHPSESSID=03b1dadd318d5fa
d7f602ee1496f7a20 [23 Febuari 2015]
17
Robbin Emmot. 2014. Cina’s Xi Turn to Panda Diplomacy to Seek EU Trade Deals
http://www.reuters.com/article/2014/03/30/belgium-Cina-idUSL5N0MO45920140330
[21
Febuari 2015]
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setelah Washington, sesaat setelah kedatangan panda, pemberitaan media
dipenuhi tajuk utama tentang sepasang panda Cina. Sepasang panda Cina
membawa pengaruh daya tarik luar biasa di kekuatan soft power media bagi
negara Cina.18 Munculnya penggunaan soft power dalam berdiplomasi juga
ditunjang karena pesatnya kemajuan tekhnologi informasi di era globalisasi.19
Peneliti meyakini dengan sekitar 1600 ekor panda yang hidup di alam liar
tahun 2004, Cina sangat serius untuk menjaga kelestarian panda.20 Belgia menjadi
salah satu dari 17 kebun binatang di dunia yang menjadi tuan rumah untuk
sepasang panda dari Cina. Panda yang hidup di luar negeri total ada 43 ekor
panda.21 Diplomasi panda Cina terhadap negara Belgia pada tahun 2014
memasuki fase ketiga diplomasi panda. Tahapan pemicu diplomasi panda
mengalami perubahan diakibatkan bencana alam gempa bumi di provinsi Sichuan
pada 2008. Skala gempa di Sichuan itu mencapai 8 skala dan menghancurkan
habitat panda 5,9% (656km2) dan berpengaruh hingga 67% terhadap kehidupan
habitat secara keseluruhan.22 Pemerintah Cina mengambil tindakan kebijakan
lebih selektif untuk pengiriman panda ke negara mitra yang potensial.
Cina - Belgia menyepakati penelitian ilmiah menjaga populasi panda dan
melestarikan konservasi lingkungan.23 Media masa dan global menjadi kekuatan
diplomasi publik bagi Negara Cina-Belgia untuk memperlihatkan hubungan
bilateral kedua Negara. Selanjutnya semua yang menyangkut tentang hewan
panda khas Cina tersebut sudah diatur dalam peraturan internasional tentang
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna

18

Magda Fahsi. 2014. “Panda Diplomacy” and Trade Deals As Chinese President Visit Europe.
http://www.mintpressnews.com/panda-diplomacy-trade-deals-chinese-president-visitseurope/188487/ [21 Februari 2015]
19
Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Pratik. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal
118
20
World
Wildlife
Fund.
2015.
Panda
Population
in
The
Wild.
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/giant_panda/panda/how_many_are_left_i
n_the_wild_population/ [23 Febuari 2015]
21
CNTV.
2015.
Two
4-years-old
Giants
Pandas
Depart
for
Belgium.
http://english.cntv.cn/program/newsupdate/20140222/102921.shtml [23 Febuari 2015]
22
Ibid
23
Falk Hartig. 2014. The Latest Round of Cina’s Panda Diplomacy; Winning Heart in Belgium.
http://uscpublicdiplomacy.org/blog/latest-round-Cina%E2%80%99s-panda-diplomacy-winninghearts-belgium [23 Febuari 2015]
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and Flora). Perjanjian tersebut menekankan bahwa ekspor panda hanya akan
terjadi jika Cina dan negara penerima “puas bahwa transaksi akan menghasilkan
konservasi positif manfaat bagi panda”. 24 Sepasang panda tersebut bahkan sudah
mempunyai akun resmi twitter.25
Belgia merupakan Negara yang mempunyai letak strategis dan menjadi
persimpangan negara-negara Eropa. Belgia merupakan kunci gerbang pelabuhan
industri untuk menjalin kerjasama ekonomi dan mitra perdagangan. Kedatangan
sepasang panda tersebut tidak menjadi ajang show off akan kekayaan Negara Cina
di mata dunia dan Uni Eropa, Xing Hui dan Hao Hao datang dengan kekuatan
diplomatik dan perdagangan yang serius.26 Hubungan bilateral Belgia dengan
Cina merupakan hubungan dagang yang terbesar ke-6 di Eropa, besar nilai
kerjasama mencapai $ 27 miliyar dollar pada tahun 2014.27 Cina menilai
pertumbuhan dagang dengan Belgia mencapai hingga 7,3% peningkatan pertahun.
Cina menekankan pentingnya menjalin kerjasama lebih dalam untuk memperkuat
hubungan diplomatik dengan membawa Belgia sebagai mitra kerjasama di
kawasan Uni Eropa.
Tulisan ini akan membahas pentingnya kekuatan soft power Negara Cina
dengan menggunakan potensi sumber daya alam nasional. Diplomasi panda pada
tahapan ketiga ini adalah simbol utusan persahabatan dengan mitra bilateral Cina.
Cina menilai dengan mengirimkan sepasang panda akan terjalin hubungan
kerjasama dan kesepakatan untuk jangka kedepan. Populasi panda juga menjadi
alasan untuk pemerintah negara Cina lebih selektif pada pengiriman sepasang
panda.
Diplomasi Panda telah lama menjadi tradisi negara Cina. Cina ingin
menjalin kerjasama yang lebih dalam baik meliputi budaya, sosial, politik hingga
24

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
http://cites.org/sites/default/files/eng/notif/1996/932.shtml [23 Febuari 2015]
25
Twitter Panda Belgia. 2015. Xing Hui dan Hao Hao. https://twitter.com/XingHuiHaoHao [23
Febuari 2015]
26
Ibid
27
Embassy of The People’s Republic of China in The Republic of Malta. Foreign Ministry Hold
Briefing for Chinese and Foreign Media on Premier Li Keqiang’s Attendance of the 17th ChinaEu Leaders;s Meeting at the Headquartes of the EU, Belgium. http://mt.chinaembassy.org/eng/zyxwdt/t1277583.htm [diakses 25 Febuari 2015]
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perekonomian. Dengan mengirimkan dua ekor atau sepasang panda ke negara
yang bersangkutan menjadi ciri kerjasama sudah terjalin beberapa dekade
sebelumnya dengan Cina. Pengiriman dua ekor binatang panda tersebut
menunjukkan salah satu cara itikad baik meningkatkan hubungan diplomatik
Cina – Belgia.
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan
kajian yang lebih mendalam dengan mengajukan judul:
“Diplomasi Panda Cina Terhadap Belgia Pada Tahun 2013-2017”

1.2

Ruang Lingkup Pembahasan
Analisis pada studi Hubungan Internasional memerlukan adanya suatu

batasan ruang lingkup yang jelas. Batasan ruang lingkup pembahasan berisi halhal yang ingin penulis bahas dalam tulisannya. Tujuan dibuatnya batasan ruang
lingkup pembahasan ialah untuk memudahkan penulis dalam membuat analisanya
agar lebih fokus pada pokok permasalahan. Batasan yang akan digunakan dalam
tulisan ini ialah batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi
Batasan materi diperlukan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan
sebagai upaya membuat analisis penelitian dan menentukan hasilnya. Pembuatan
batasan materi yang tidak tepat akan mengalihkan perhatian dari hasil yang
diinginkan dan mengaburkan hal-hal yang akan diungkap.28 Dalam hal ini
penulisan dimulai dari penggunaan hewan panda sebagai ikon Negara Cina hingga
menjadi ambassador resmi Negara Cina. Sepasang panda dijadikan alat
diplomatik untuk dikirim sebagai perwujudan bahwa negara penerima adalah
mitra potensial negara Cina.

1.2.2 Batasan Waktu

28

Audie Klotz dan Deepa Prakash. 2008. Qualitative Methods in International Relations: A
Pluralist Guide. New York: Palgrave Macmillan. hal. 20
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Batasan waktu diperlukan untuk mengkaji rentang waktu yang dikaji penulis
dalam karya ilmiahnya. Rentang waktu dalam karya tulis ini dimulai pada tahun
2013 sampai dengan tahun 2017. Penulis memilih rentan waktu dari dimulainya
kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Belgia Elio Di Rupo membawa misi
diplomatik untuk meningkatkan kerjasama bilateral Belgia-Cina pada 11
September 2013. Negara Belgia-Cina menyepakati pengiriman sepasang panda
untuk menjalin beberapa kesepakatan kerjasama lebih mendalam secara bilateral
pasca diplomasi panda.

1.3

Rumusan Masalah
Suatu karya ilmiah harus mampu memaparkan pokok atau inti permasalahan

maupun rumusan masalah dari objek penelitian yang dikerjakan dan menjadi hal
fundamental bagi penelitian ilmiah itu sendiri, sebagaimana gagasan Suharsimi
Arikunto.29
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat
dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut;
“Bagaimana peranan diplomasi panda dalam perkembangan hubungan
Cina dengan Belgia?”

1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian berisi hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh

menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan.30 Berdasarkan rumusan
masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan karya ilmiah ini
adalah untuk mengetahui peranan diplomasi panda sebagai ikon diplomatik yang
dikirim secara resmi oleh pemerintah negara Cina ke negara Belgia. Diplomasi
panda sebagai simbol hubungan kedua negara untuk mencerminkan negara Belgia
adalah salah satu negara mitra kepercayaan (guanxi) bagi Cina di Uni Eropa.
Sepasang panda yang dikirim dari negara Cina membuka peluang terciptanya
keberhasilan kerjasama baru dengan negara Belgia.
29

Suharsimi Arikunto. 1989. Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Bima
Aksara. hal. 7.
30
Universitas Jember. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.
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Kerangka Dasar Pemikiran
Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya

teori maupun konsep sebagai pijakan awal. Teori berfungsi untuk memahami serta
memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap
berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan
sulit dipahami, di sisi lain teori juga berupa sebuah bentuk pernyataan yang
menghubungkan konsep-konsep secara logis.31 Teori maupun konsep juga
berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjelaskan dan menyelesaikan
permasalahan dari hipotesa yang sudah dibentuk. Konsep menurut Mochtar
Maso’ed adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat suatu objek, atau fenomena
tertentu. Kita menggunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang
kompleks dan relevan bagi kita.32
Berdasarkan

paparan

diatas,

penulis

menggunakan

konsep

yang

diasumsikan relevan dengan permasalahan yang dianalisis yaitu diplomasi,
diplomasi publik, soft power, panda diplomacy dan diplomacy multi track.
Penulis merasa dengan penggabungan empat konsep tersebut dapat mendukung
analisis yang akan penulis gunakan dalam fenomena ini. Empat konsep tersebut
akan dapat menjadi pisau analisis yang tepat guna Negara Cina menerapkan
konsep tersebut dengan penggunaan diplomasi panda terhadap Belgia pada tahun
2014.

1.5.1

Konsep Soft Power
Soft power itu menjadi sesuatu yang penting penting dalam dunia

internasional. Soft power diplomacy sering bisa memperkuat formula diplomasi,

31

Plano J. C. 1992. The International Relation Dictionary. Santa Barbara. California Press. Hal.7
Mas’oed M. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. Hal
94
32
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jadi merupakan wujud lain terhadap apa yang dilakukan pada tingkat formal.33
Dengan memiliki power, sebuah negara bisa mendapatkan hasil yang
diinginkannya.
Joseph Nye, dalam tulisannya yang berjudul “Public Diplomacy and Soft
Power” (2008), menjelaskan bahwa soft power adalah ‘the ability to get what you
want through attraction rather than through coercion or payment.” Dengan
menggunakan soft power, pihak lain dapat melakukan hal yang menguntungkan
kita tanpa meminta atau memaksanya untuk melakukan demikian. Soft power
suatu negara bersumber dari budaya, nilai-nilai dan kebijakan.34
Power dihasilkan oleh sumber-sumber power. Akan tetapi, memiliki
banyak sumber power, atau power resources, tidak menjamin kita bisa
mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sumber power bukan uang yang bisa
langsung ditukar dengan barang yang diinginkan. Sumber yang satu dapat
menghasilkan power yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu masalah, tapi
mungkin tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lainnya. Memilki
sumber power yang tepat juga tidak menjamin kita bisa mendapatkan hasil yang
diinginkan, terutama jika kita tidak paham betul cara untuk menggunakannya.
Menurut Joseph Nye, power dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu
soft power and hard power. Hard power secara singkat bisa dimaknai sebagai
kekuatan material, semisal senjata, jumlah pasukan, industri dan uang yang
dimiliki negara. Sedangkan soft power secara immaterial bisa dikatakan bahwa
substansinya adalah sikap persuasif dan kemampuan meyakinkan pihak lain,
sementara hard power menggunakan kekerasan dalam upaya menundukkan
lawan.35
Nye menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mempraktekan power selain
dengan memerintah, memberi imbalan, dan memaksa, yaitu dengan memikat
(attrraction). Dengan ‘menebarkan pesona’ kita dapat membuat orang lain setuju,
33

Susilo Bambang Yudhoyono. Soft Power Memperkuat Formulasi Diplomasi.
http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/DIPLOMASI%20Pebruari%202010.pdf [21 Febuari
2015]
34
Joseph Nye. Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affair,
2004.
35
Ibid
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maka kita dan akhirnya setuju dengan pendapat kita. Jika pihak lain setuju, maka
kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa harus memerintah ataupun
memaksanya. Kemampuan untuk memikat pihak lain ini disebut Soft Power.
Soft Power juga memiliki batasan, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya imitasi yang dapat mengurangi efek Soft Power
2. Ketergantungan Soft Power pada konteks lebih besar daripada
Hard Power
3. Daya tarik memiliki efek yang lebih tersebar, sehingga sulit untuk
melakukan pengukuran yang pasti.
4. Soft Power akan menjadi sesuatu yang kurang penting jika power
hanya dikonsentrasikan pada satu Negara.
5. Soft Power lebih sering memberikan efek pada tujuan umum suatu
Negara, meski juga sering berdampak pada tujuan khususnya.
6. Pemerintah tidak memiliki kontrol penuh atas daya tarik
7. Pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan sempurna.
Soft Power bersumber pada budaya, nilai, dan kebijakan. Budaya adalah
“the set of values and practices that create meaning for society” 36 Budaya dalam
konteks ini tidak selalu high culture yang menarik untuk kalangan elit, tetapi juga
budaya populer yang lebih berupa hiburan. Ketika budaya suatu negara
mengandung nilai-nilai universal dan kebijakannya memperlihatkan nilai-nilai dan
kepentingan-kepentingan yang juga dimiliki pihak lain, negara tersebut dapat
meningkatkan kemungkinan untuk bisa didapatkannya hasil yang diinginkan
karena hubungan daya tarik dan kewajiban yang diciptakannya.
Sumber

kedua soft power adalah kebijakan pemerintah baik untuk

masalah dalam negeri ataupun internasional. Kebijakan luar negeri suatu negara
sangat mempengaruhi soft power-nya. Kebijakan yang diambil memperlihatkan
nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara, sehingga jika kebijakan yang dibuat
dinilai baik maka suatu negara dapat dilihat baik di dunia internasional. Kebijakan
dapat berdampak panjang dalam menghasilkan dan mempertahankan soft power,
juga berdampak pendek, tergantung konteks.
36

Ibid
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Sumber ketiga adalah nilai yang dianut pemerintah dalam perilaku tiap
hari, dalam organisasi internasional, dan dalam pengambilan kebijakan
internasional, amat mempengaruhi preferensi pihak lain. Pemerintah dapat
menarik pihak lain untuk mencontohnya, atau sebaliknya. Akan tetapi, soft power
tidak selalu berada di bawah pengaruh pemerintah seperti hard power.
Konsep ini kemudian akan digunakan penulis untuk menjelaskan
bagaimana fenomena akan daya tarik dan nilai magis yang ada di hewan berbulu
halus hitam-putih dari Cina tersebut. Panda sering kali menjadi alat diplomasi
Cina guna memperhalus akan jalanya diplomasi dengan negara lain. Konsep Soft
Power Joseph Nye sangat relevan dengan bahasan diatas.

1.5.2 Konsep Diplomasi
Diplomasi berkaitan dengan pengolahan hubungan antara negara dan
negara dengan aktor-aktor lain. Dilihat dari perspektif negara, diplomasi berkaitan
erat dengan menasehati, membentuk dan melaksanakan kebijakan luar negeri.
Diplomasi dilakukan secara formal, dengan perwakilan tiap masing-masing
negara, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan tertentu, pembicaraan
pribadi, lobi, kunjungan, hingga ancaman.37 Diplomasi merupakan salah satu
praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui perwakilanperwakilan resmi. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat yang
terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negoisasi, persuasi, tukar
pikiran dan sebagainya, membuat kerjasama bilateral maupun multilateral antar
satu negara dengan negara lain menjadi lebih baik dan efisien dalam hal runtutan
kerjasama.
Diplomasi selalu memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakankebijakan internasional. Banyak masalah yang nyata-nyata bisa diselesaikan oleh
diplomasi. Sebagian besar dari masalah-masalah internasional harus diselesaikan
melalui kompromasi. Dan ini bisa dicapai melalui diplomasi. Sehubungan dengan
ini penelitian Richard W. Sterling patut diperhatikan. Ia mengatakan “sungguh,
diplomasi adalah politik hubungan internasional; politik internasional bagi arti
37

Ronald Peter Barston. 2006. Modern Diplomacy. Pearson Education. Hal. 24
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yang paling tepat bagi istilah itu.”38 Selanjutnya dikatan, terlepas dari kontekskonteks yang berbeda, tujuan politik dan diplomasi adalah identik. Keduanya
berusaha mempersatukan kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam atau
paling tidak membuatnya bisa saling sesuai, atau keduanya berusaha membuat
sebagian kepentingan unggul atas yang lain.39
Tujuan utama suatu negara mengadakan hubungan diplomasi adalah
mendapatkan keuntungan yang lebih dari negara lain, menjaga hubungan dengan
negara lain dan menjaga keserasian antar negara. Diplomasi pada hakekatnya
merupakan cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakilwakil lainnya termasuk juga para pelaku-pelaku lainnya membicarakan dengan
baik, mengkoordinasikan dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau
yang lebih luas melalui surat menyurat, pembicaraan secara pribadi, dengan
mengadakan pertukaran perdagangan, pendekatan, kunjungan-kunjungan dan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan lainnya.40 Cina memposisikan sebagai mitra
bilateral dengan Negara Belgia. Diplomasi Panda adalah ikon utusan persahabatan
dari Negara Cina. Secara langsung panda tersebut memerankan peranan
perwakilan sebagai duta atau ambassador dari Negara Cina. Panda diplomasi
sangat mempengaruhi akan terpenuhinya sebagian kepentingan Negara Cina
dalam setiap kebijakan internasionalnya.

1.5.3 Konsep Diplomasi Publik
Setiap negara memiliki kepentingan untuk membentuk citra dan dukungan
publik dunia yang luas dengan cara memikat warga negara asing dan membuat
negaranya semakin terkenal. Ini adalah satu bentuk pemakaian perangkat lunak
soft power dalam diplomasi. Diplomasi dengan memakai perangkat lunak artinya
dijalankan oleh orang-orang, badan-badan, media, komunitas-komunitas, publik
dalam arti luas. Dalam diplomasi ini kesenjangan kekuasaan dikaburkan didalam
serangkaian aktivitas publik seperti pidato kenegaraan yang humanis, perilaku
persahabatan dan kerjasama, serta menggunakan simbol-simbol universal.
38

S.L. Roy. 1998. Diplomasi. Jakarta: Raja Grafindo Prasada. Hal. 24
Ibid.
40
Sumaryo Suryokusumo.2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. hal.34
39
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Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Indonesia A.M
Fachri mendefinisikan diplomasi publik sebagai pemberdayaan segala sesuatu
potensi yang dimiliki oleh sebuah negara, dimana pemberdayaan potensi ini dapat
meliputi keindahan alam dan keragaman budaya yang diperkenalkan kepada
masyarakat internasional.41 Berdasarkan semua definisi itu, dapat dikatakan
bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional
melalui pemahaman, menginformasikan, dan mempengaruhi publik di luar negeri.
Diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power.
Pemberdayaan potensi-potensi yang dilakukan oleh suatu negara kepada
negara lain diharapkan dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai yaitu to win
hearts and mind, domestically and internationally.42 Melalui peningkatan aktivitas
diplomasi publik, pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih
efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat
internasional. Selain itu, pemerintah pun berharap keterlibatan publik dapat
membuka jalan bagi negoisasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah, sekaligus
dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang
suatu masalah.43
Ada perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang sifatnya
resmi

(tradisional).

Pertama,

diplomasi

publik

bersifat

transparan

dan

berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan
memiliki jangkauan terbatas. Kedua, diplomasi publik ditransmisikan dari
pemerintah ke pemerintah lainnya. Ketiga, tema dan isu yang diusung oleh
diplomasi resmi (jalur pertama) ada pada prilaku dan kebijakan pemerintah,
sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap
dan perilaku publik.
41

Kementerian Luar Negeri Indonesia. 20 Maret 2013. Dirjen IDP: Diplomasi Publik Berdayakan
Stakeholders Dalam Negeri. http://www.kemlu.go.id/bogota/Pages/News.aspx?IDP=6160&l=id
[Diakses pada tanggal 23 Februari 2015]
42
Kementerian Luar Negeri Indonesia. 9 Oktober 2013. Diplomasi Publik Tidak Semata-mata
Milik Negara. http://www.kemlu.go.id/Pages/NewsKemlu.aspx?IDP=364&l=id [Diakses pada
tanggal 28 Februari 2015]
43
Benny Susetyo PR. 18 Desember 2008. Peranan Diplomasi Publik.
http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Artikel/062.%20Peranan%20Diplomasi%20Publik%20(
18%0Desember%202008).pdf [Diakses Pada Tanggal 20 Febuari 2015]
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Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong
pesat. Pesatnya perkembangan tersebut dikarenakan apabila proses diplomasi jalur
pertama gagal maka diplomasi publik menjadi pelengkap yang ideal buat
membuat jalan negoisasi yang lebih luas. Penulis meyakini bahwa penggunaan
panda sebagai ikonik dan ambassador China sekaligus menjadi daya tarik sendiri
bagi negara yang menerima atau menjalin kerjasama dengan China. Diplomasi
panda membawa dampak yang lebih luas melalui pemberitaan media, majalah,
online dan surat kabar media lainnya.

1.5.4 Konsep Multi-track Diplomacy
Diplomasi Multi-track adalah sebuah kerangka kerja konseptual untuk
melihat proses perwujudan perdamaian internasional sebagai suatu sistem
kehidupan dan sebagai refleksi dari beragam aktivitas yang dilakukan untuk
berkontribusi dalam proses peacemaking dan peacebuilding di lingkup
internasional. Semua komponen saling terkait mulai dari kegiatan, individual,
institusi, dan komunitas yang lantas saling bekerjasama untuk mencapai sebuah
dunia dalam perdamaian.44
Konsep kerja dari Diplomasi Multi-track adalah para diplomat yang
dikirim khusus oleh pemerintahan sebuah Negara, lalu aktor-aktor non-negara
adalah elemen masyarakat sebuah negara yang memiliki kemampuan untuk
melakukan interaksi dan komunikasi dengan pihak pemerintah negara lain
ataupun pihak non pemerintah. Proses interaksi inilah yang kemudian
memberikan kontribusi positif terhadap hubungan kedua negara.45
Penggunaan

konsep

Diplomasi

Multi-track

dalam

penelitan

ini

berdasarkan keyakinan penulis bahwasannya dalam proses diplomasi keberadaan
aktor resmi Negara bukanlah satu-satunya aktor yang bertanggungjawab terhadap
kelangsungan kerjasama internasional. Aktor-aktor non negara juga dianggap
memiliki fungsi yang signifikan. Penggunaan konsep ini juga bertujuan untuk

44

Diamond, Louise dan Mc. Donald, John. 1996. Multi-track Diplomacy: A System Approach to
Peace-3rd ed. New York. Kumarian Press
45
Emilia, Ranny. 2013. Praktek Diplomasi. Jakarta. Boduose Media

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

17

melihat kerjasama internasional antar Negara sebagai aspek yang komplek dengan
aneka ragam aktor.
Diplomasi Multi-track disebutkan ada sembilan elemen yaitu :
Government, Non-Goverment/professional, Bussiness, Private Citizen (peace
making through personal), Research/Training/Training, Activism (peacemaking
through advocay), Religion, Funding, and Communication and Media. Dalam
penelitian tentang Diplomasi Panda Cina-Belgia, penulis hanya membatasi
beberapa elemen, yaitu : Pertama, Pemerintah memberikan peranan aktor penting
dan sejarah terjalinnya hubungan yang sudah berlangsung secara bilateral baik
Cina-Belgia. Kedua, kedua negara menyepakati akan penelitian lebih mendalam
dan pendidikan dengan di sepakati panda yang dikirim ke Negara Belgia. Ketiga,
Media Komunikasi adalah aspek dimana kekuatan soft power diplomasi panda
dari diterimanya tradisi diplomasi kebudayaan Cina untuk berkomunikasi dengan
masyarakat Negara Belgia.

1.5.5

Konsep Diplomasi Panda
Diplomasi panda adalah penggunaan panda raksasa oleh negara Cina

sebagai hadiah diplomatik kepada negara asing.46 Praktek penggunaan panda
sebagai hadiah sudah ada sejak zaman Dinasti Tang, ketika saat itu panda
diberikan untuk hadiah kepada kaisar Jepang pada tahun 658 M. Cina
menggunakan pola diplomasi panda kembali ketika awal membuka pertemanan ke
dunia internasional. Strategi Cina dengan menggunakan panda sebagai hadiah
terbilang efektif untuk menjalin kerjasama dengan negara luar. Saat ini
penggunaan panda sebagai alat untuk mempermudah hubungan diplomatik
menjadi lebih selektif. Penggunaan diplomasi panda dikirim ke negara mitra ideal
atau yang dipercaya bisa menjalin kerjasama dengan Cina. Cina menilai dengan
tingkatan mitra koneksi guanxi (kepercayaan) untuk menilai mitra tersebut
potensial bagi pertumbuhan Cina atau tidak. Cina menilai status guanxi sebagai

46

Kathleen Carmel. Diplomats and Refugees: Panda Diplomacy, Soft “cuddly” power, and the
New Trajectory in Panda Conservation. Buckingham : 2013
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tahapan nilai mitra kerjasama dengan negara tersebut membawa dampak bagi
pertumbuhan ekonomi negara Cina.
Negara Cina menjadi salah satu kekuatan negara Asia Timur yang
mengalami perubahan dari perkembangan ekonomi secara nasional yang terus
berkembang maka membawa perubahan pula pada pola diplomasi Cina. Fase
pertama, Diplomasi panda Cina pada era kepemimpinan Mao Zedong sebagai
hadiah hubungan diplomatik untuk membuka pertemanan internasional negara
Cina. Mao menerapkan sepasang panda sebagai hadiah unik untuk sebuah
hubungan atau kunjungan resmi perwakilan mitra negara Cina. Mao menerapkan
panda sebagai rencana strategi kebijakan politik luar negeri Cina untuk
memperoleh posisi baik dari Uni Soviet maupun dari Amerika Serikat. Mao
Zedong sangat cerdik untuk membuka strategi pertemanan antar dua block dengan
sepasang panda.47
Fase kedua, diplomasi panda dibawah pimpinan Deng Xiaoping menjadi
sistem sewa. Negara Cina lebih terbuka dengan arahan kepemimpinan Deng
Xiaoping dengan dunia internasional. Negara Cina mengalami kemajuan
perekonomian yang membuat Cina meniru bagaiamana cara sistem kapitalis barat.
Sepasang panda dikirim oleh negara Cina ke negara yang menginginkan panda
maka harus membayar sewa selama panda itu berada di negara luar selain negara
Cina. Diplomasi panda bergeser pada tujuan awal yang membuka pertemanan
pada era Mao berubah sebagai ajang untuk membuka pasar (show off) di setiap
kebun binatang yang berada di luar negeri. Sistem ini sempat mengalami
pemberhentian secara total akibat memperjual belikan hewan.48
Fase diplomasi panda ketiga hingga saat ini adalah membangun
kepercayaan dan menjalin perdagangan internasional bagi Cina. Cina lebih
selektif untuk mengirimkan sepasang panda kepada negara yang menginginkan
panda berada di kebun binatang negara mitra Cina. Cina mengambil kebijakan
tersebut dikarenakan gempa bumi yang menimpa provinsi Sichuan mengakibatkan
kerusakan ekosistem dan habitat asli panda pada tahun 2008. Panda yang tinggal
47
48

Ibid
Ibid
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di daerah pegunungan terkena dampak pada rusaknya ekosistem habitat alami
sebesar 67%. Pemerintah Cina mengambil tegas kebijakan untuk pentingnya
menjaga konservasi hewan langka tersebut.
Negara Cina mengirim panda lebih selektif kepada mitra negara Cina yang
dirasa sebagai mitra kepercayaan negara Cina dan bisa membawa keuntungan
untuk perekonomian negara Cina. Negara Cina menilainya dengan tingkatan level
guanxi (kepercayaan) untuk mitra negara Cina yang berhak mendapatkan
sepasang panda sebagai simbolik persahabatan lebih dalam dengan negara Cina.
Hubungan kerjasama antar negara dengan mediasi panda sebagai pembuka jalan
terciptanya kerjasama baru bagi Cina.

1.6

Argumen Utama
Dengan mengacu pada permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah

dipaparkan sebelumnya maka penulis mengajukan argumen utama bahwa :
Diplomasi panda adalah simbol persahabatan Negara Cina dengan negara
mitra yang terjalin secara bilateral. Tradisi diplomasi panda yang unik menjadi
ciri khas praktik diplomasi Negara Cina. Negara Cina mengirim sepasang panda
ke Negara Belgia sebagai simbol persahabatan kedua negara yang sudah terjalin
empat dekade lebih. Negara Cina menilai saat ini Belgia sebagai mitra pada
tingkatan kepercayaan (Guanxi).

1.7

Metode Penelitian
Metode penelitian berfungsi untuk memperoleh kerangka berpikir dan

sejumlah data yang diperlukan bertujuan agar suatu karya ilmiah menjadi ilmiah,
sistematis, dan kronologis. Metode penelitian dalam karya ini terbagi ke dalam
dua bagian, yaitu bagian teknik pengumpulan data yang mencakup langkahlangkah peneliti dalam upaya pencarian informasi. Sedangkan pembahasan
metode analisis data akan mencakup penjelasan jenis penelitian, bagaimana
penelitian dilakukan dan bagaimana informasi-informasi yang telah dikumpulkan
sebelumnya dielaborasi dan diolah menjadi argumen-argumen ilmiah dalam karya
ini.
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1.7.1 Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini merupakan data
sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita
tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti,
catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)
yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan
identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara
membuat pertanyaan-pertanyaan. Identifikasi data sekunder yang kita butuhkan
akan membantu mempercepat dalam pencarian dan penghematan waktu serta
biaya. Dalam mendapatkan data-data tersebut, penulis melakukan penelitian di
beberapa tempat, antara lain:
1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
Sedangkan penulis mendapatkan sumber-sumber informasi dari:
1.

Buku

2.

Surat Kabar

3.

Internet

4.

Jurnal

1.7.2 Teknik Analisis Data
Metode yang diunakan untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan
salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu sosial, dengan penekanan
objek penelitinya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat
dianalisa dengan metode statistik. Metode analisis deskriptif digunakan untuk
mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah
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terkumpul untuk diteliti dengan dilakukan pemilahan data, pengkajian dan
interpretasi terlebih dahulu.
Kemudian untuk menganalisis data dan permasalahan yang ada penulis
menggunakan teknik berpikir deduktif. Metode berfikir deduktif berangkat dari
prinsip-prinsip umum yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih
khusus. Setelah itu masing-masing preposisi diuji dengan menelaah peristiwaperistiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus tersebut bisa
dijelaskan atau bahkan diramalkan berdasarkan pemikiran yang dipakai.49

1.8

Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah ini ialah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan
Bab ini akan menguraikan latar belakang, ruang lingkup pembahasan,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen
utama, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2. Sejarah Perkembangan Diplomasi Panda Cina
Pada

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

Diplomasi

Panda

dan

perkembangannya dari tahun ke tahun. Bagaimana Cina memanfaatkan
hewan nasional panda sebagai ikon internasional hingga menjadi strategi
diplomasi negara Cina.

Bab 3. Hubungan Belgia Dengan Cina
Pada bab ini akan membahas bagaimana sejarah Negara Cina menjalin
hubungan dengan kerajaan Belgia. Bagaimana perkembangan kerjasama
bilateral kedua negara di bidang politik dan perekonomian.

49

Mochtar Masoed. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: PT
Pustaka LP3ES Indonesia. Hal.80
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Bab 4. Peranan Diplomasi Panda Dalam Perkembangan Hubungan CinaBelgia
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai alasan penggunaan panda sebagai
salah satu sumber soft power negara Cina. Diplomasi panda menjadi tanda
ikon persahabatan Negara Cina-Belgia. Negara Cina menilai kerjasama
bilateral dengan Belgia pada tingkatan level kepercayaan (Guanxi).

Bab 5. Kesimpulan
Bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari
pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup
dari serangkaian tulisan ini.
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BAB 2. SEJARAH PERKEMBANGAN DIPLOMASI PANDA CINA

Negara Cina kaya akan sejarah budaya warisan peninggalan yang mencerminkan
identitas Negara Cina. Negara Cina memilih panda sebagai hewan ikon negara,
sekaligus menjadi alat diplomasi Negara Cina. Diplomasi panda memberikan
atmospher positif sehingga lebih mudah terciptanya peluang perjanjian baik
bilateral maupun multilateral. Diplomasi Panda menjadi alat pembuka hubungan
diplomatik lebih efektif bagi Negara Cina.

2.1

Sejarah Panda Cina
Negara Cina mempunyai sejarah panjang peninggalan tentara terakota

yang masih berdiri kokoh, hingga barisan benteng pertahanan sejarah tembok
terbesar dan terpanjang di Cina yakni Tembok Besar Cina (Great Wall). Negara
Cina mempunyai simbol yang dikenal dikalangan dunia internasional dengan
hewan sebagai ikonnya. Tidak ada hewan di dunia ini yang langsung dikenali
dengan mudah dengan melihat ciri-cirinya selain panda dari Negara Cina. Panda
yang memiliki nama ilmiah Ailuropoda melanoleuca50. Panda adalah hewan
kontras yang berwarna hitam-putih dengan bentuk tubuh yang menyerupai
beruang di jenisnya.
Menurut catatan sejarah, teka-teki tentang sejarah penemuan panda
sangatlah menjadi hal yang luar biasa dikarenakan hewan raksasa tersebut tidak
ada yang mengenali hingga tahun 1869 baik negara barat ataupun Negara Cina
sendiri sebelum kedatangan pendeta Armand David.51 Armand David misionaris
Katolik, melakukan perjalanan ekspedisi kedua tepatnya pada tahun 1868-1870
berlayar dari Tianjin ke Shanghai sebelum menempuh jarak 1000 mil sungai
Yangtze berlabuh di daratan luas dan masih liar kehidupan di hutan provinsi
50

WWF. 2015. Overview Giant Pandas. http://www.worldwildlife.org/species/giant-panda [10
Juni 2015]
51
Henry Nicholls. 2010. “The Way Of The Panda” (The Curious History of China’s Political
Animal). New York. Pegasus Books. Hal. 16
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Sichuan. Ekspedisi tersebutlah yang membawa David mendapati tidak sengaja
bertemu hewan Panda raksasa di hutan liar di daerah provinsi Sichuan. Banyak
ahli percaya bahwa hewan panda raksasa tersebut merupakan spesies yang langka
dan berhasil mendominasi ilmu kehewanan secara global dengan kurun waktu
kurang dari 150 tahun. Penemuan Panda raksasa menjadi hewan yang mudah
dikenal secara anatomi kelas hewan tersebut, setelah tahun 1869 merupakan hal
yang menakjubkan dikarenakan penduduk asli setempat negara Cina sudah ada
catatan sejarah teks kuno sejak 3000 tahun lalu, bahkan mereka tidak
mengenalinya baik secara anatomi maupun akademik.52
Penemuan yang hampir serupa ketika deskripsi formal Panda Merah telah
diterbitkan pada tahun 1825 oleh Frédéric Cuvier yang dinyatakan penemuan
tersebut hampir serupa tapi tidak sama oleh penemuan Panda raksasa hitam -putih
Armand David.53 Kedua hewan beruang tersebut memiliki kesamaan yang samasama mempunyai bulu halus di sekujur tubuhnya dan agak berbeda di postur
tulang kedua hewan tersebut. Panda merah dengan panda raksasa hitam-putih
mempunyai persamaan suka makan dengan lahap daun dan ranting bambu. Ada
satu perbedaan yang mencolok diantara kedua temuan hewan beruang tersebut
dari warna bulu keduanya mereka sangat berbeda.

Gambar 2.1 Panda merah temuan Frédéric Cuvier tahun 1825
Sumber : Nicholls, Henry, “The Way Of The Panda”

52
53

Ibid
Ibid
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Gambar 2.2 Panda raksasa temuan Armand David tahun 1869
Sumber : Nicholls, Henry, “The Way Of The Panda”

Dari temuan yang menarik dan hampir mirip secara keseluruhan antara
panda merah dengan panda raksasa dari beberapa hal maka panggilan berdasarkan
keduanya harus dibedakan kala itu, sehingga orang mengenalinya dengan mudah.
Armand David dengan temuanya Giant Panda menjadi pembeda nama panggilan
tersebut karena beda struktur tulang antar kedua hewan tersebut. Panda raksasa
lebih memeliki tulang struktur yang lebih besar dari Red Panda yang lebih kecil
oleh temuan Frédéric Cuvier.54

54

Ibid
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Gambar 2.3 Klasifikasi keluarga beruang
Sumber : Nicholls, Henry, “The Way Of The Panda”55
Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman para peneliti
membagi-bagi

kelas

berdasarkan

klasifikasi

keluarga

beruang

guna

mempermudah penelitian. Panda raksasa mempunyai satu golongan keluarga dari
beruang akan tetapi panda memiliki perbedaan gen pada jenis beruang lainnya.
Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor habitat, adaptasi panda, dan
evolusi panda di negara Cina. Hal tersebut dirasa unik karena hanya panda saja
yang menjadi hewan pemakan bambu di keluarga beruang.
2.1.1 Sejarah Genetik Hewan Panda Cina
a) Takson56 Filogeni57 Panda Berbeda
55

Ibid
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Panda raksasa meskipun hidup dalam satu klasifikasi yang sama dalam
keluarga ursidae,58 yaitu jenis beruang akan tetapi pada dasarnya panda tersebut
memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik dari genetik, habitat mereka
tinggal, pola makan panda, gaya beradaptasi dalam lingkungan hingga proses
bertahan hidup di alam sebagai makhluk mamalia mempunyai perbedaan dengan
beruang. Panda tidak seperti kebanyakan hewan karnivora yang ada, panda tidak
mudah untuk beradaptasi di daerah yang berbeda dari habitat aslinya, dan
persebaran hewan panda tidak luas. panda raksasa dewasa jauh dari angka
nominal hewan subur untuk repoduksinya.
Sulit untuk mengabaikan daya tarik panda raksasa yang berbulu hitam
putih tersebut. Logo panda Chi-Chi yang berada pada kebun binatang Inggris
hingga sekarang menjadi logo World Wildlife Fund. Ini terbukti karena panda
sendiri bisa menjadi simbol ikon hewan yang hampir punah. Statusnya yang
menjadi terancam akan punah di dokumentasikan secara lengkap di 50 tahun
terakhir di setiap ulasan kebun binatang maupun sejarah. Penelitian secara genetik
membuktikan bahwa panda memiliki takson yang berbeda dari filogeni beruang
hidup yang ada.
b) Evolusi Panda
Genetik takson yang ada pada filogeni Panda raksasa memberikan
perbedaan

genetik

dengan

beruang

yang

ada.

Peneliti

paleontologis59

menunjukkan bahwa panda spesies seperti ini hanya ada di pegunungan sekitar
Beijing dan ditemukan dengan jumlah yang sangat sedikit dalam hitungan jumlah.
Peneliti meyakini, bahwa sisa spesies yang termasuk langkah dalam jenis
karnivora telah mengalami evolusi jutaan tahun lamanya sehingga panda raksasa
hingga menyesuaikan habitat lingkungan pegunungan sekitar Beijing dengan
56

Takson adalah Klasifikasi bidang ilmu; kaidah dan prinsip yang meliputi pengkasifikasian objek.
Lebih lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/taksonomi [diakses 17 April 2017]
57
Filogeni adalah Penyelidikan tentang sejarah dan perkembangan bahasa sebagai suatu sistem.
Lebih lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/filogeni [diakses 17 April 2017]
58
Ursidae adalah genus dalam familia ursidae (beruang) yang mencakup beruang cokelat, beruang
kutub dan beruang hitam. Lebih lanjut bisa dilihat di https://id.wikipedia.org/wiki/Ursus_(genus)
[diakses 17 April 2017]
59
Paleontologi adalah ilmu tentang fosil (binatang dan tumbuhan). Lebih lanjut bisa dilihat di
http://kbbi.web.id/paleontologi [diakses 17 April 2017]
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memakan dedaunan dan makan bambu. Adaptasi morfologi60 dan fisiologis61 yang
unik ini membuat panda menjadi hewan yang langkah.
Panda sendiri dengan kulit lembutnya hitam putih tersebut dengan mudah
dikenali. Salah satu adaptasi anatomi62 evolusi yang telah mencerminkan gaya
hidup panda adalah pengembangan ibu jari, yang memungkinkan untuk berpegang
pada batang bambu kenyal seperti kebiasaan panda yang suka mengunyah.63
Sebenarnya, tambahan ini tidak benar-benar praktis, itu merupakan perkembangan
yang tidak biasa dari tulang tendon64 tetapi mengambil beberapa fungsi yang
praktis dari ibu jari panda. Dari fakta genetik65 unik dari keturunan panda
tersebutlah yang menjadi pembeda panda dengan jenis beruang yang lainnya.
Tidak ada keraguan bahwa panda hidup sangat berbeda dari kebanyakan
mamalia lain, dan bahwa apa yang sudah cocok dengan species lainya belum tentu
akan cocok buat panda, begitupun sebaliknya. Evolusi yang unik ini menjadi
perdebatan para peneliti ketika hewan karnivora melakukan penyimpangan dari
hal yang biasanya hewan karnivora lakukan. Pada kenyataanya panda sendiri
sudah melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup jutaan tahun lamanya di
lingkungan pegunungan yang ada di Cina.
2.1.2

Panda Cina
Hewan panda adalah ikon Negara Cina. Negara Cina sangatlah identik

dengan hewan khas Panda.66 Panda yang hidup di alam liar pegunungan Cina
memiliki ciri khas bagi semua yang pernah melihat hewan berbulu tersebut.
Hewan kontras dengan bulu lembut diseluruh tubuhnya dengan warna hitam60

Morfologi adalah Ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup. Lebih
lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/morfologi [diakses 17 April 2017]
61
Fisiologis adalah Cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan atau zat
hidup. Lebih lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/fisiologi [diakses 17 April 2017]
62
Anatomi adalah Ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia,
binatang atau tumbuh-tumbuhan. Lebih lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/anatomi [diakses 17
April 2017]
63
Matt Young. Panda’s Thumb. http://www.pandasthumb.org/ [diakses 12 juni 2015]
64
Tulang Tendon adalah Urat keras yang menghubungkan otot dengan sendi atau yang
menghubungkan otot dengan tulang. Lebih lanjut bisa dilihat di http://kbbi.web.id/tendon [diakses
17 April 2017]
65
Genetik adalah Cabang biologi yang menerangkan sifat turun-temurun. Lebih lanjut bisa dilihat
di http://kbbi.web.id/genetika [diakses 17 April 2017]
66
A-Z Animals. Giant Panda Bear. http://a-z-animals.com/animals/giant-panda-bear/ [diakses 11
juni 2015]
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putih. Panda Cina merupakan hewan yang satu jenis dengan keluarga ursidae
yakni keluarga beruang. Meskipun satu keluarga dengan jenis beruang yang
kebanyakan adalah karnivora, panda Cina lebih memilih dengan makan makanan
daun dan bambu di hutan pegunungan Cina.
Secara historis temuan panda raksasa Armand David berada di cekungan
sungai Yangtze berdekatan daerah provinsi Sichuan. Populasi panda berkurang
dikarenakan aktivitas manusia yang hampir merusak ekosistem panda dan bahkan
memburu panda adalah alasan Panda untuk tinggal di pegunungan alam liar.
Mereka tinggal dan berusaha hidup di alam liar pegunungan bagian Cina tengah
dan barat di sekitar ketinggian 5000 samapai 13000 kaki. Hutan daerah kawasan
tersebut sangatlah dingin, lembab, dan umumnya mengalami curah tingkat hujan
yang tinggi. Dengan mengkonsumsi bambu panda bertahan hidup di pegunungan.
Panda tersebut hidup di habitat pegunungan diperkirakan ada populasi panda di
enam gunung Cina yakni Qinling, Minshan, Qionglai, Liangshan, Daxiangling,
Xiaoxiangling
Hewan Panda Cina memiliki ukuran yang mendekati ukuran beruang pada
umumnya, ekor panda pendek, punya moncong panjang dan hidung besar
sehingga menyebabkan insting panda untuk penciuman sangatlah tajam. Panda
Cina mempunyai warna putih belang hitam di bagian tubuhnya, sekujur tubuhnya
belang hitam di bahu, telinga dan mata panda yang hitam menjadi ciri khas Panda
raksasa Cina. Panda raksasa tidak hibernasi67 layaknya beruang, hampir
kesehariannya Panda habiskan untuk makan bambu sehingga ada penyesuaian
adaptasi fisik dari memanjanganya ibu jari tangan panda untuk memakan
dedaunan dan bambu. Panda sendiri memiliki rahang besar dan otot rahang yang
kuat ini difungsikan untuk mengunyah bambu dan mengekstrak dedaunan saat
panda makan di pegunungan.
Panda jantan pada umumnya lebih besar dua kali lipat dari panda betina.
Panda yang hidup di alam liar seperti pegunungan mereka hidup dengan dua
sampai tiga panda betina dalam satu tanggung jawab. Panda hidup di hutan
67

Hibernasi adalah keadaan istirahat atau tidur pada binatang selama musim dingin. Lebih lanjut
bisa dilihat di http://kbbi.web.id/hibernasi [diakses 17 April 2017]

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

30

dengan mempunyai daerah teritori tersendiri dengan simbol atau goresan di
pohon. Daerah teritori tersebutlah yang memberi batasan dimana mereka tinggal
di alam liar dan menunjukkan kekuasaan atas teritori tersebut. Panda lebih lama
mengisi keseharianya dengan memakan bambu, karena kandungan nutrisi pada
bambu tidak terlalu banyak maka mereka bisa menghabiskan 12-15 jam hanya
untuk memakan bambu. Panda bisa memakan daun bambu seberat 30 kilogram
dalam sehari, dan bisa menghabiskan bambu sekitar 40% dari berat tubuh panda
tersebut.68
Masa-masa reproduksi perkembangbiakan panda ketika panda betina
sudah siap kawin dengan menunjukkan erangan suara dan gerakan-gerakan yang
membuat panda jantan tertarik. Setelah periode kehamilan yang dialami panda
betina sekitar lima bulan lamanya. Pada umumnya panda betina akan melahirkan
satu sampai dua anak panda dengan ukuran sangat kecil sekitar panjang 15cm dan
berat hanya 100 gram. Mereka rentan sakit, hngga buta dimasa kelahiran bayi
panda. Panda kecil bisa merangkak setelah umur 3 bulan. Apabila panda betina
melahirkan sepasang panda kecil, maka ketika umur 6 bulan dia hanya bisa
menggendong satu panda kecil. Pemberian susu pada panda kecil bisa selama
setahun lamanya pada induk panda betina. Beberapa anaknya akan tinggal
bersama induk panda betina setelah panda betina tersebut melahirkan lagi.

2.1.3

Upaya Konservasi Panda
Panda raksasa menjadi simbol konservasi dunia internasional.69 Panda

menjadi salah satu harta nasional negara Cina yang sangat berati, guna menjaga
kelestarian hewan berbulu hitam-putih tersebut maka pemerintahan negara Cina
wajib hukumnya menjaga kelestarian panda. Terlepas dari status yang disandang
panda sebagai hewan yang dilindungi sebagai harta nasional Cina, Panda sendiri
faktanya tidak mempunyai predator alami. Hewan berbulu hitam di sekeliling

68

One Kind Planet. The Giant Panda Does Not Hibernate But It Will Shelter in Caves or Hollow
trees in very cold water. http://www.onekind.org/be_inspired/animals_a_z/panda_giant/ [diakses
13 Juni 2015]
69
Pandas
Internasional.
Pandas
International.
http://www.pandasinternational.org/wptemp/education-2/ [diakses 16 juni 2015]
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matanya tersebut terbilang langkah dan hampir punah di kawasan pegunungan
Cina tengah dan barat. Panda tinggal di daerah alam liar pegunungan yang
rimbun, tingkat intensitas hujanya tinggi dan penuh dengan bambu. Panda
termasuk hewan yang terbilang sulit untuk berkembang biak. Perkembangbiakan
panda yang sulit bisa dikarenakan populasi bambu yang mengurang, diganggunya
ekosistem panda di hutan, pembangunan demi pembangunan sehingga panda
harus pindah dari tempat habitat asal, adanya pemburu ilegal yang mengintai
panda.
Pengembangan konservasi dari upaya pemerintah Cina untuk panda
bermula di konservasi di provinsi Chengdu.70 Pemerintah Cina membangun
sebuah fasilitas modern yang bernama Chengdu Research Base of Giant Panda.71
Provinsi Chengdu berada di tengah-tengah lokasi utara yang berbatasan
pegunungan Qingling, Qinglai, Daxiangling, dan gunung Liangshang menjadikan
Chengdu sebagai tempat habitat nyaman buat populasi panda. Provinsi Chengdu
mendapat julukan The Home of Giant Panda karena habitat panda alamiah hanya
berbatasan dengan kota metropolitan hanya 70km. Provinsi Chengdu yang berasal
di daerah strategis baik bagi habitat panda maupun dengan pusat kota menjadi
inisiatif pemerintah kota untuk mengembangkan Chengdu sebagai salah satu
tempat penelitian panda.
Para ilmuan meyakini populasi panda yang tersisah di alam liar hanya
sekitar 1864 ekor. Mereka tinggal di alam liar daerah pegunungan Cina tengah
dan barat yang kaya akan hutan bambu. Usaha pemerintah Cina juga sangat serius
untuk untuk melakukan penelitian lebih dalam akan perkembangbiakan panda.
Pemerintah mendukung usaha konservasi baik dalam usaha konservasi domestik
maupun konservasi cagar alam internasional. Konservasi kebun binatang yang
diluar Cina dikenakan biaya sewa untuk pelestarian panda itu sendiri. Kebun
binatang yang ditinggali panda sudah ada empat di Amerika Serikat; San Diego,

70

Chengdu
Conservation.
Conservation.
http://www.panda.org.cn/english/conservation/overview/2013-09-12/2432.html [16 Juni 2015]
71
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. About The Chengdu Research Base of Giant
Panda Breeding. http://www.panda.org.cn/english/about/about/2013-09-11/2416.html [diakses 18
Juni 2015]
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Memphis, Atlanta dan Wangshington DC. Panda hitam-putih juga bisa ditemukan
di kebun binatang Canada, Jepang, Hongkong, Malaysia, Thailand, Taiwan,
Meksiko, Perancis, Spanyol, Austria, Belgia dan Australia.72
Ide awal konservasi untuk kelestarian hewan langka panda sejatinya sudah
ada sejak tahun 1940.73 Ide awal tersebut masih gambaran sederhana untuk
menyisihkan daerah aman yang bisa melindungi hewan tersebut seperti habitat
alaminya. Pada tahun awal 1960 Dewan Negara Cina dipanggil untuk
menyisihkan lahan atau daerah guna mengingatkan kembali ide pada gamabran
awal. Provinsi Sichuan merespon dengan cepat rencana penyisihan lahan atau
menyiapkan habitat tempat tinggal Panda.
Cagar alam tersebut didirikan pemerintahan negara Cina secara resmi
tahun 1963 untuk mempelajari perilaku mereka dan perkembangbiakan mereka.
Cagar alam Wolong yang terletak di daerah barat daya Cina kota Wechuan,
provinsi Sichuan mempunyai luas 200.000 ha dengan tujuh cagar alam dan
sembilan taman indah di Qionglay dan pegunungan jiajin. Cagar alam Wolong
menjadi rumah bagi banyak spesies seperti panda merah, monyet emas, rusa putih
dan banyak tanaman berharga. Cagar alam Wolong merupakan tempat dimana
panda-panda tinggal seperti habitat aslinya, tertutup dengan banyak dedaunan dan
kaya akan bambu. Peneliti meyakini banyak kecocokan habitat untuk kembang
biak panda pada tempat di daerah ketinggian 1300 -2750 mdpl.74
Cagar alam Wolong sedikitnya sekarang mempunyai 150 ekor panda guna
diteliti dan diamati perkembangbiakanya. Sedangkan sisah dari panda tersebut
masih liar di daerah pegunungan barat daya Cina. Sisahnya beberapa panda juga
ada yang tinggal di daerah Taman Nasional . Pemerintah negara Cina memberikan
larangan untuk penebang ilegal dimaksudkan untuk menyimpan cadangan
makanan panda di alam liar pegunungan. Usaha tersebut dinilai banyaknya

72

Scott Mayerowitz. Sixteen Other ZoosAround the World to See Giant Pandas.
http://abcnews.go.com/Travel/zoos-world-giant-pandas/story?id=9249217 [diakses 18 Juni 2015]
73
Panda
International.
Mei
2013.
Pandas
International.
http://www.pandasinternational.org/wptemp/reserves-zoos/ [diakses 16 juni 2015]
74
United Nation Educational Scientific and Cultural Organization. Sichuan Giant Panda
Sancturies – Wolong Mt Siguniang and Jiajin Mt. http://whc.unesco.org/en/list/1213 [diakses 18
Juni 2015]
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penebangan ilegal yang merusak habitat panda dan membuat mereka takut. Pada
tahun 1998 larangan tersebut sudah diresmikan secaral jelas peraturan tersebut
untuk menjaga habitat asli panda.
Panda yang tinggal di daerah alam kaya akan bambu sekarang sudah mulai
berpindah mencari lokasi baru yang masih ada daun dan bambu. Ketika banyak
penebangan legal maka akan membuat bambu juga mati. Maka panda akan
kesulitan menemukan makanan sehari-hari. Banyak ahli meyakini penebangan
pohon secara ilegal pula mematikan panda secara pelan-pelan, karena kebiasaan
panda setelah melahirkan merekan akan bersandar santai di bawah pepohonan
tersebut. Maka dari itu peneliti di Cagar alam Wolong membuat sarang buatan
untuk menyerupai habitat panda tersebut. Bahkan pegawai Cagar alam Wolong
memakai kostum seperti panda. Itu bertujuan untuk memberi kesan bahwa panda
bersama kawan-kawanya.
Tempat pusat penelitian Cagar alam Wolong di kota Wenchuan provinsi
Sichuan mengalami bencana alam gempa bumi pada tepatnya 12 Mei 2008.
Banyak kerusakan yang mengakibatkan beberapa populasi panda berkurang
diakibatkan gempa bumi tersebut, merusak habitan, hingga kematian pada panda.
Pada peristiwa tersebut pemerintah negara Cina lebih ketat akan tentang
pentingnya konservasi panda.
Tujuan konservasi panda sendiri :75
1) Melindungi hutan dan habitat asli panda
2) Melindungi bambu, sebagai makanan utama panda
3) Memberikan batasan jelas buat panda bermigrasi
4) Adanya patroli mencegah perburuan dan penebangan
5) Adanya patroli untuk panda yang terluka
6) Mengambil tindakan panda yang sakit ke Rumah Sakit
7) Melakukan penelitian tentang perilaku panda, kawin, peternakan,
penyakit dll
8) Mendidik wisatawan dan pengunjung untuk perlindungan panda
9) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar
75

Ibid.
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10) Mendidik warga setempat untuk menilai pentingnya menjaga
konservasi panda.

2.2

Panda Sebagai Simbol Negara Cina
Undang-undang dasar pada umumnya sudah menentukan isi-isi penting

antara lain prinsip pokok sistem sosial dan negara dari suatu negara, prinsip pokok
organisasi dan kegiatan instansi negara, serta hak dan kewajiban pokok warga
negara. Ada pula yang menentukan bendera dan lagu nasional, lambang negara
dan ibu kota negara semua sudah diatur dalam satu berkas peraturan undangundang dasar. Negara Cina mempunyai lambang negara yang terdiri dari bendera
kebangsaan, pintu gerbang Tianmen, roda gigi, butir gandum dan padi,
melambangkan perjuangan revolusi demokratisme baru rakyat negara Cina sejak
gerakan 4 Mei.76 Negara Cina mempunyai lambang yang sarat dengan sejarah
bagaimana ketua Mao Zedong membacakan dengan khidmat di podium Tianmen
mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa pemerintah rakyat pusat Republik
Rakyat Cina telah berdiri.
Sejarah Negara Cina yang panjang dengan begitu kaya nilai etnis
menjadikan negara kaya budaya dan negara nomor pertama terluas daratannya di
dunia. Ketika orang berfikir Cina maka banyak sekali akan berfikir tentang
tembok besar Cina, tentara terakota, warna khas merah dan kuning, naga hingga
hewan yang lucu hitam-putih warnanya yakni panda. Menurut pengertian dari
Kamus Besar Bahasa Indonesia, simbol sama artinya dengan lambang.77 Negara
Cina memberikan simbol-simbol tersebut guna menjadikan ikon untuk mengingat
Cina. Sebagai hewan langka dan harta nasional Cina, Panda menjadi simbol yang
sangat diingat dalam kanca internasional dikarenakan banyak orang di dunia ingin
melihat panda secara dekat, gemas dan ingin memeluk hewan berbulu hitam-putih
tersebut. Banyak pemberitaan media baik online maupun majalah berita harian
yang mengulas bagaimana daya tarik popularitas panda.

76
77

CRI Online. China ABC. Tanpa Tahun. 2 [diakses 16 juni 2015]
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). http://kbbi.web.id/simbol [diakses 16 juni 2015]
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Panda memainkan peran khusus dalam tradisi budaya Cina, sebagian besar
karakteristik dan nilai panda dihormati oleh masyarakat

Cina secara

keseluruhan.78
a) Hitam-Putih warna panda mencerminkan Yin dan Yang
Panda di Cina dianggap manifestasi fisik dari Yin-Yang sebagai dua
warna yang kontras ada disekujur tubuh panda. Warna hitam-putih
tersebut menjadikan gambaran sifat panda yang tenang dalam
menciptakan keseimbangan sempurna dalam kedamaian dan harmoni
kehidupan.
b) Temperamen lembut dan diet bambu mencerminkan perdamaian
dan persahabatan
Panda diklasifikasikan termasuk golongan dalam hewan karnivora, diet
bambu menjadikannya hewan herbivora. Panda memiliki tempramen
yang sangat jinak beda dari hewan karnivora yang lain, hampir tidak
pernah aktif menyerang hewan bahkan manusia. Oleh karena itu
budaya Cina menganggap panda simbol perdamaian dan persahabatan.
c) Sejarahnya menjadi sebuah utusan persahabatan – Persahabatan
abadi
Sejarah panjang awal panda ketika pengiriman panda adalah isyarat
menajdikannya utusan simbol perdamaian dan persahabatan. Menurut
catatan sejarah kerajaan Jepang, pengiriman panda sudah ada ketika
awal dinasti Tang dan sepasang panda dijadikan sebagai hadiah.
Peristiwa sejarah tersebut berlangsung sampai sekarang menjadikan
pertanda persahabatan hubungan diplomatik baik bilateral maupun
multilateral untuk Cina

2.2.1

Panda sebagai simbol World Wildlife Fund sejak tahun 1961
Panda menjadi ikon lambang untuk konservasi hewan yang

dilindungi dan menjaga kelestarian habitat alam liar. Pada tanggal 29 April
78

Greatwall Discovery. Greatwall Discovery. http://www.greatwalldiscovery.com/travelguide/chinese-culture-symbols/panda-in-chinese-culture [diakses 17 juni 2015]
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1961 di kota kecil Morges tepatnya Swiss se kelompok kepentingan dan
para pakar ahli berkumpul jadi satu untuk menyatukan suaranya guna
mendukung dibentuknya suatu wadah resmi perlindungan hewan yang
hampir punah eksistensinya dan habitat tempat mereka tinggal. World
Wildlife Fund (WWF) merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar
dan sangat berpengalaman di dunia, yang didirikan secara resmi tahun
1961.79 ‘Morges Manifesto’ cetak biru pertama kali yang berisi tujuan dan
visi misi organisasi internasional tersebut.80 WWF sebagai organisasi
internasional berkembang secara bertahap tiap kantor cabang di negaranegara internasional, pertama kali diresmikan di Swiss. Peter Scott adalah
seorang ahli hewan Inggris dan perancang desain pertama kali logo WWF
yang memlilih Panda sebagai simbol pengenalan konservasi organisasi
internasional.
Panda dijadikan sebagai logo internasional konservasi WWF
dikarenakan hewan yang berbulu hitam-putih dengan belang hitam
dimatanya memiliki daya tarik sendiri, lucu dan sempurna untuk dijadikan
logo. Pada tahun yang bersamaan diresmikanya WWF tahun 1961,
perpindahan panda dengan nama Chi Chi dari kebun binatang Beijing ke
kebun binatang Inggris yang menjadi inspirasi tercetusnya logo panda untuk
WWF. Panda yang hanya mempunyai warna lembut bulu hitam-putih juga
menjadi alasan biaya yang ekonomis untuk sebuah brosus dan poster.81

2.2.2

Panda Sebagai Maskot Asian Games 1990
Asian Games awalnya merupakan ajang olahraga di Asia kecil.

Far Eastern Championship Games diadakan untuk menunjukkan kesatuan
dan kerja sama antar tiga negara yaitu kerajaan Jepang, kepulauan Filipina,

79

WWF. Frequently Asked Question.Tanpa Tahun. http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/faq/
[diakses 19 Maret 2017]
80
WWF. A Brief History of WWF. Tanpa Tahun. http://www.wwf.org.uk/about_wwf/history/
[diakses 18 juni 2015]
81
Pune Nisarg Dave. 2009. Why Does The WWF Logo Feature a Panda.
http://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/Why-does-the-WWF-logo-feature-apanda/articleshow/5231453.cms [diakses 18 juni 2015]
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dan Republik Rakyat Cina. Sempat terhenti karena berlangsungnya
serangan heroik tentara Jepang pada perang dunia II membuat kegiatan
olahraga internasional tersebut tidak berlangsung. Para atlet diberhentikan
dari semua ajang olahraga internasional kala perang lagi memanas ketika
waktu perang dunia II.82
Setelah Perang Dunia II usai dan para pemimpin negara asia
mendapatkan kemerdekaan negara masing-masing mereka menginginkan
suatu penyelesaian tidak dengan cara kekerasan dan adu kekuatan militer
melainkan sikap saling pengertian. Para atlet dari semua kontingen Asia
setuju untuk membuat suatu kompetisi tingkat internasional se-Asia dengan
persetujuan pembentukan Federasi Atletik Asia. Kesepakatan awal para atlet
menyepakati penggunaan nama Federasi Asian Games ( Asian Games
Federation ).83
Suatu hal yang unik dalam perhelatan event 4 tahunan tersebut
yang membuat suatu ciri khas tiap negara penyelenggara Asian Games yaitu
Maskot negara. Maskot adalah lambang ciri khas yang identik dengan
negara tersebut. Negara penyelenggara akan memilih maskot dari berbagai
lambang, hewan, bahkan tempat yang merepresentasikan negara tuan rumah
Asian Games. Negara Cina yang mempunyai sejarah panjang akan budaya
dan berbagai ikon mendapatkan kesempatan pada tahun 1990 untuk menjadi
tuan rumah Asian Games kala itu. Cina akhirnya memilih panda sebagai
maskot untuk ajang olahraga internasional. Sosok panda yang diberi nama
Panpan adalah cerminan dari semangat, persahabatan dan perdamaain.84
Panpan tampak lucu dengan warna khas hitam putih panda dengan
membawa medali emas yang belatar belakang taman Tianmen.85
82

Asian Games XIII Bangkok. The Origin of The Asian Games History.
http://www.people.com.cn/english/AsianGames/history.html [diakses 18 Juni 2015]
83
Ibid.
84
Arafuru. Ini 9 Maskot Asian Games Dari Masa ke Masa. 25 September 2015.
http://arafuru.com/lifestyle/ini-9-maskot-asian-games-dari-masa-ke-masa.html [diakses 19 juni
2015]
85
Hou Qiang. Panda Basi to Turn 35 Ever Mascot of 1990 Beijing Asian Games. 26 September
2015. http://news.xinhuanet.com/english/photo/2015-09/26/c_134662293_2.htm [diakses 18 Juni
2015]
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Panda sebagai Maskot Olimpiade Beijing 2008
Perhelatan olahraga iternasional empat tahun sekali selain Asian

Games adalah Olimpiade. Pertandingan olimpiade adalah ajang bergengsi
yang menyatukan ribuan atlet di seluruh negara yang meliputi cabangcabang olahraga musim panas dan musim dingin. Kompetisi terkemuka
tersebut diikuti lebih dari 200 negara yang menyumbangkan atlet-atlet
terbaik putra-putri bangsa di negara penyelenggara. Awalnya ajang olahraga
tersebut hanya dikhususkan untuk bangsa Yunani ketika berlatih olahraga di
gunung Olimpus. Nama Olimpus dipakai hingga sekarang di tiap perhelatan
4 tahun tersebut. Bangsa yunani mengirimkan tentara terbaiknya tidak
mewakili tiap atlet secara individual. Cabang olahraga kala itu terbilang
sangat keras dan kurangnya pengaman atau keselamatan tiap peserta.
Olimpiade masa kini adalah cerminan dari perkembangan zaman
yang sudah maju dengan berbagai cabang olahraga yang sudah ada.
Olimpiade dari zaman ke zaman tidak terlalu mementingkan yang namanya
publikasi atau sponsorship. Pada abad ke-20 olimpiade menjelma suatu
perhelatan yang mana negara penyelenggara adalah cerminan negara yang
siap, merangkul, dan menjadi contoh tuan rumah yang mengenalkan negara
tersebut ke dunia internasional. Negara Cina sudah beberapa kali
mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah ajang bergensi tersebut akan
tetapi selalu gagal. Negara Cina terganjal karena isu-isu sensitif politik, su
lingkungan dan isu Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2008 adalah penentu
Cina untuk menyiapkan dirinya ke dunia internasional bawasanya Cina siap
untuk menjadi tuan rumah. Pembukaan upacara dari Olimpiade 2008 di
Beijing dibuka oleh Presiden Cina, Hu Jintao.86
Maskot adalah ciri khas cakupan identitas global. Cina sekali lagi
benar-benar memikirkan maskot dengan tema yang mencerminkan itu
adalah ciri khas negara Cina. Pemerintah Cina yang pada awalnya sudah
86

Olympic. Olympic Beijing 2008. http://www.olympic.org/beijing-2008-summer-olympics
[diakses 19 Juni 2015]
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menerima masukan untuk beberapa model gambar maskot dari banyak opsi
mencerminkan kaya akan budaya warisan yang menjadi ciri khas Cina.
Binatang hewan panda masuk jajaran dalam pilihan favorit untuk maskot
akan tetapi pemerintah Cina menyadari panda sebelumnya sudah menjadi
maskot pada Asian Games pada tahun 1990. Cina memilih maskot
Olimpiade 2008 lima boneka berbentuk bocah atau “Fuwa” yang lucu. Lima
boneka yang masing-masing memadukan figur ikan, panda, antelop Tibet,
burung layang-layang dan api suci.87 Dalam kelima unsur maskot tersebut
pemerintah Cina tetap menjadikan Panda salah satu dalam maskot akan
tetapi dengan simbol lima karakter yang berbeda.
Popularitas maskot “Fuwa” dari satu sudut keunikan juga
memanifestasikan pengakuan yang luas. Pada kenyataannya, Fuwa sejak
dilahirkan sudah memperoleh pujian tokoh mancanegara baik domestik
maupun internasional. Fuwa maskot beijing tersebut memadukan banyak
unsur kebudayaan Cina yang menjadi ringkasan dari nilai seni dan variasi
warnanya yang menyenangkan. Apabila kelima boneka kecil tersebut
dijadikan satu maka dalam bahasa mandarinnya “Beijing Huanyingni” atau
yang tidak lain artinya adalah Beijing menyambut kamu.

2.3

Panda Sebagai Alat Diplomasi Negara
Cina memanfaatkan dengan baik penggunaan panda sebagai kekayaan

nasional menjadi alat diplomasi ambassador perwakilan negara di kebun binatang
negara penerima panda. Cina menggunakan hewan tersebut sebagai hewan
nasional yang menjadi simbol sekaligus alat untuk memperlancar jalannya
hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra Cina. Hal unik dengan cara
menggunakan hewan sebagai daya tarik hubungan antar Cina dengan mitra sudah
berlangsung sejak lama. Cina menyadari hewan mamalia yang hanya berada di

87

CRI Online. Maskot Olimpiade Beijing Memperoleh Pengakuan Luas. 08 Desember 2013
http://indonesian.cri.cn/1/2005/12/08/1@37279.htm [diakses 19 Juni 2015]
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daratan Cina tersebut mempunyai daya tarik yang lebih dari hewan lain yang ada
di muka bumi ini.
Dalam praktek hubungan internasional adanya beberapa macam model
praktek diplomasi untuk menjalin hubungan dengan mitra negara yang
bersangkutan. Semua metode praktek diplomasi tersebut berbeda di subtansi
tujuan diplomasi maupun proses atau landasan diplomasi itu sendiri. Salah
satunya yakni diplomasi panda, Diplomasi panda merupakan satu jenis diplomasi
yang dilakukan oleh Cina karena dari negara tersebut pula Panda menggemaskan
itu lahir. Panda menjadi hewan khas negara tirai bambu sekaligus harta nasional
yang menjadi logo internasional WWF merepresentasikan jenis hewan yang
hampir punah di alam liar.
Pemerintahan Cina menggunakan panda sebagai alat untuk memuluskan
hubungan dengan mitra negara-negara internasional sekaligus melihat kedepan
jangka panjang karena mitra tersebut loyal sekaligus mempererat hubungan antar
negara lebih serius. Panda sebagai hewan langkah yang hampir punah tersebut
mempunyai peranaan dalam hubungan diplomasi dan mencapai kepentingan Cina.
Penggunaan hewan panda pertama kali digunakan oleh Central Propaganda
Departement Partai Nasionalis Cina pada saat propaganda diplomasi antara Cina
dengan Amerika serikat sebagai ucapan terima kasih pada tahun 1941, pada saat
itu pula panda menjadi simbol untuk persahabatan kedua negara. 88 Diplomasi
panda yang terkenal kala itu ketika Cina-Amerika Serikat memperbaiki hubungan
ketika usai perang dingin, kunjungan presiden Amerika Serikat Ricard Nixon pada
tahun 1972 di berikan sepasang panda hitam putih untuk mengembalikan
hubungan yang menjauh antara Amerika Serikat dengan Cina. Sepasang panda
yang diberikan pada presiden Amerika Serikat kala itu bernama Ling-Ling dan
Hsing-Hsing.
Diplomasi panda telah memiliki sejarah panjang sebelum diberikannya
sepasang panda kepada presiden Amerika Serikat, Ricard Nixon. Cina memilih
panda menjadi ikon dikarenakan bentuk dan karakteristik panda sangatlah unik
88

Wiwit Tri. Macam-Macam Diplomasi. 10 Oktober 2014.
fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-113358-Negosiasi%20dan%20DiplomasiMacamMacam%20Diplomasi.html [diakses 23 Juni 2015]
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untuk jenis hewan mamalia. Daya tarik positif sepasang hewan mamalia tersebut
menjadi nilai tambah mengapa negara Cina menjadikan alat diplomasi yang
menggemaskan. Panda berbeda dengan jenis keluarga beruang yang merupakan
hewan karnivora. Panda hanya memakan makanan bambu di pegunungan.
Perkembangan populasi panda liar sangatlah minim dikarenakan banyak
penduduk sekitar merusak ekosistem dari tempat tinggal panda itu sendiri. Cina
melindungi populasi hewan berbulu tersebut ketika WWF menjadikannya hewan
langkah sekaligus panda menjadi simbol negara Cina.
2.3.1

Fase Transformasi Diplomasi Panda
Praktek pemberian sepasang panda yang diberikan negara Cina kepada

mitra kerjasama negara di dunia internasional memberikan perubahan ketika
provinsi Sichuan terkena gempa kerusakan pada habitat asli panda pada tahun
2008. Cina yang menjadi kekuatan negara Asia Timur yang mengalami perubahan
dari segi faktor ekonomi dan terus mengalami pertumbuhan menjadikanya pula
alasan perubahan dari bentuk kerjasama diplomasi panda Cina. Diplomasi panda
saat ini sudah memasuki fase ketiga dari seiring perubahan zaman.89
a) Membangun Strategi di Era Mao
Tahap pertama diplomasi panda Cina berlangsung sudah ribuan tahun
lamanya ketika era Dinasti Tang kala itu mengirimkan sepasang panda
untuk kekaisaran negara Jepang pada tahun 624-705. Seiring
berkembangnya praktek diplomasi, diplomasi modern panda Cina juga
diterapkan ketika Mao Zedong memimpin Cina. Mao Zedong
menerapkan panda sebagian dari rencana strategi kebijakan politik luar
negeri Cina untuk memperoleh posisi baik dari Uni Soviet maupun
dari

Amerika

Serikat.

Ketua

Mao

sangatlah

cerdik

untuk

memanfaatkan kedua kekuatan negara sebagai pertemanan negara
Cina.

89

Kathleen Carmel. Diplomats and Refugees : Panda Diplomacy, Soft “Cuddly” Power and the
New Trajectory in Panda Conservation. Buckingham :2013
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Panda yang terkenal dikirim ke Inggris pada tahun 1972 bernama Chichi. Panda menjadi hewan yang sangat populer kala itu dan mendapat
respon positif di negara penerima di negara barat. Bahkan panda Chichi menjadi inspirasi untuk dijadikannya sebagai logo WWF.
Menyadari nilai diplomatik dari kekuatan seekor panda, ketua Mao
membuka peluang untuk melebarkan pengaruhnya untuk menjalin
lebih banyak pertemanan dengan negara barat. Diplomasi Panda
sebagai hadiah dikirim ke Negara Barat seperti Amerika Serikat,
Inggris, Perancis, Spanyol,Jerman Barat, dan Jepang.

b) Sistem Sewa Panda Cina
Perubahan sistem negara Cina dengan Deng Xiaoping sebagai
pemimpin negara adalah terbukanya pintu kerjasama negara Cina
dengan negara-negara Barat mitra Cina di awal tahun 1978. Cina mulai
mengembangkan industri perekonomiannya. Diplomasi Panda yang
awalnya hadiah menjadi sistem sewa seperti halnya sistem kapitalis
untuk sepasang panda yang dikirim ke negara penerima dengan durasi
jangka waktu yang ditentukan.

Tujuan dari diplomasi panda bergeser untuk mencari pasar. Panda
disewakan untuk menjadi ajang pameran di beberapa kebun binatang
bergengsi di barat. Panda yang memiliki daya tarik pengunjung
menjadi ajang tontonan untuk hiburan sehingga penyedia kebun
binatang juga menyiapkan beberapa merchandise dari bentuk panda itu
sendiri.

Panda yang disewakan dalam jangka waktu sewa bulanan dan menjadi
ajang pameran ini mendapat respon peringatan dari beberapa pihak
organisasi internasional (CITES) khususnya yang bergerak dalam
pelestarian hewan langkah. Cina menanggapi respon tersebut dengan
membenahi sistem yang sudah diterapkan untuk lebih peduli kembali
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akan pentingnya peranan panda seabagai hewan langka yang
dilindungi.

c) Membangun

Kepercayaan

dan

Menjalin

Perdagangan

Internasional
Pendorong dari lahirnya tahap ketiga ini diyakini saat terjadi gempa
bumi di provinsi Sichuan tahun 2008. Provinsi Sichuan adalah tempat
habitat awal tinggal populasi panda di alam liar. Panda yang tinggal di
daerah pegunungan tersebut terkena dampak yang serius ketika
rusaknya ekosistem dari gempa bumi berskala 5,9 skala liter dan
berdampak pada rusaknya 67% habitat alami di provinsi Sichuan.

Pemerintah Cina mengambil lagkah tegas untuk lebih melihat rencana
ke depan dari populasi yang diperkirakan para ahli hanya sekitar 1600
ekor panda yang tersisa di alam liar. Maka sistem sewa panda Cina
yang dikirim ke negara penerima menjadi lebih intens, mitra yang
ideal, mitra yang loyal, dan Cina menganggap kepercayaan (guanxi)
sebagai landasan untuk menjalin kerjasama jangka panjang untuk
saling memenuhi kebutuhan baik dari sosial, budaya hingga ekonomi.
Cina menjadikan panda sebagai alat diplomasi untuk saling bertukar
kekayaan alam yang dimiliki negara Asia tersebut. Cina juga tetap
akan menarik tarif sewa dalam jangka yang sudah ditentukan untuk
menjamin kelestarian populasi dari panda.

2.3.2

Negara Penerima Panda
Cina melakukan kegiatan pengiriman panda sebagai duta ambassador ke

beberapa negara mitra negara Cina, total ada 24 panda di kirim ke luar negeri pada
tahun 1957-1958.90 Pada masa tersebut pengiriman panda dibawah kepemimpinan
Mao Zedong adalah membuka jalan koneksi bagi pertemanan dengan negara luar.
90

WWF. History of The Giant Panda. http://wwf.panda.org/?13588/History-of-the-Giant-Panda
[diakses 30 September 2015]
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Negara penerima panda di era Mao adalah Uni Soviet, Amerika Serikat, Mexico,
Jepang, Jerman Barat, Jepang dan beberapa negara sahabat Cina. Mereka
diletakkan dirumah baru di kebun binatang masing-masing negara penerima panda
dari Cina. Beberapa kebun binatang internasional yang menjalin kelestarian dari
populasi panda Cina :
1. Kebun binatang Atlanta, Amerika Serikat
Kedatangan sepasang panda di kebun binatang Atlanta, Amerika Serikat
tahun 1999 adalah momen yang bersejarah bagi sepasang panda yang
bernama Lun Lun dan Yang Yang.91
2. Kebun binatang San Diego, Amerika Serikat
Setelah bertahun-tahun birokrasi antar kedua Negara Cina-Amerika
Serikat, selesai dengan proses pemindahan dari dokumentasi aplikasi yang
beratnya hingga satu ton. Kedatangan panda Bai yun dan Shi shi pada
tahun 1996.92
3. Kebun binatang Nasional, Amerika Serikat
Kedatangan sepasang panda di kebun binatang Nasional Amerika Serikat
sudah mengalami perkembangan dari sejak disewakan pada tahun 1972.
Sepasang panda tersebut bernama Tian Tian dan Mei Xiang.93
4. Kebun binatang Memphis, Amerika Serikat
Kebun bintang Memphis adalah rumah bagai salah satu pasangan panda
dari Cina yang bernama Le Le dan Ya Ya. Sepasang panda tersebut dating
pada tahun 2003 -2013. Sepasang panda tersebut telah diperbarui masa
kontraknya selama 10 tahun.94
5. Kebun binatang Chapultepec, Meksiko

91
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Atlanta.
Panda
to
Present.
http://www.zooatlanta.org/home/history/pandas_to_present?ff_s=a-AMNc [diakses 30 September
2015]
92
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Zoo.
Giant
Pandas
Wild.
Tanpa
Tahun.
http://animals.sandiegozoo.org/animals/giant-panda [diakses 30 september 2015]
93
Smithsonian’s National Zoo. Giants Pandas at The Smithsonian’s National Zoo. Tanpa Tahun.
https://nationalzoo.si.edu/Animals/GiantPandas/ [diakses 30 september 2015]
94
Memphis Zoo. Giants pandas. http://www.memphiszoo.org/animals#item=31182 [diakses 30
September 2015]

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

45

Kedatangan sepasang panda dari Cina ke Meksiko pada tahun 1980.
Sepasang panda yang bernama Shuan Shuan dan Xin Xin berkembang
dengan baik di Meksiko.95
6. Kebun binatang Toronto, Kanada
Salah satu diplomasi panda yang sudah berhasil dilakukan dengan Negara
Kanada pada tahun 2013 hingga durasi waktu 2018. Sepasang panda
bernama Er Shun dan Da Mao.96
7. Kebun binatang Schonrunn, Austria
Banyak kebun binatang di dunia memimpikan untuk salah satu koleksinya
ada sepasang hewan beerbulu hitam-putih yakni seekor panda. Panda yang
datang pada tahun 2003 bernama Yang Yang dan Long Hui.97
8. Kebun binatang Madrid, Spanyol
Cina mengirim sepasang panda ke Spanyol di kebun binatang Madrid di
tahun 1978. Sepasang panda bernama adalah Shao Shao dan Quian
Quiang.98
9. Kebun binatang Edinburgh, Scotlandia
Sepasang panda yang bernama Tian Tian yang berati manis dan Yang
Guang yang berati sinar matahari. Cina mengirimkan sepasang panda
tersebut pada tahun 2011.99
10. Kebun binatang De Beauval, Perancis
Kedatangan panda umur 3 tahun yang bernama Huan Huan dan Yuan Zi
adalah sepasang panda yang menggemaskan di kebun binatang Perancis.100

95

Chapultec
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Zoo.
Tanpa
Tahun.
http://www.sedema.df.gob.mx/zoo_chapultepec/ [diakses pada 30 September 2015]
96
Toronto Zoo. Meet Our Two Giant Pandas, Er Shuun and Da Mao. Tanpa Tahun.
http://www.torontozoo.com/pandas/ [diakses 30 September 2015]
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Vienna Zoo. Giant pandas.Tanpa Tahun. https://www.zoovienna.at/en/zoo-and-visitors/giantpandas/ [diakses 30 September 2015]
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Zoo
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Tanpa
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http://zoomadrid.com/en/animals/giant-pandas [diakses 30 September 2015]
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September 2015]
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11. Kebun binatang Oji, Kobe, Jepang
Sepasang panda yang dikirim ke Jepang pada tahun 2000 adalah Tan Tan
dan Xing Xing yang tinggal di kebun binatang Oji Jepang.101
12. Kebun binatang Ueno, Jepang
Cina mengirim sepasang panda ke Jepang pada tahun 1992 ke Jepang
sebagai simbol persahabatan. Sepasang panda bernama Ling Ling dan
Hsing Hsing.102
13. Kebun binatang Chiang Mai, Thailand
Sepasang panda bernama Ling Hui dan Chuang Chuang dikirim ke
Thailand pada tahun 12 Oktober 2013. Sepasang panda tersebut dikirim ke
Thailand dalam jangka masa peminjaman 10 tahun.103
14. Kebun binatang Taipe, Taiwan
Sepasang panda yang dikirim dengan tujuan program pertukaran politik
pada tahun 2005 sempat ditolak pemerintahan Taiwan. Sepasang panda
bernama Tuan Tuan dan Yuan Yuan diterima negara Taiwan pada tahun
2008. Panda sebagai simbolik reuni untuk Cina dengan Taiwan.104
15. Kebun binatang River Safari, Singapura
Sepasang panda lucu dari Cina tiba di Singapura pada September 2012
bernama Kai Kai dan Jia Jia di kebun binatang River Safari.105
16. Kebun binatang Adelaide, Australia
Sepasang panda bernama Wang Wang dan Funi yang tiba di kebun
bnatang Adelaide, Australia pada November 2009.106
17. Kebun binatang Negara, Malaysia
101

Japan’s Zoo. Panda Girl Tan Tan in Kobe of Japan. 24 Februari 2014.
http://www.china.org.cn/environment/panda_diplomacy/2011-02/24/content_21994383.htm
[diakses 30 September 2015]
102
Tokyo Zoo. Ueno Planet. Tanpa Tahun. http://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/ [diakses 30
September 2015]
103
Chiang Mai Zoo. Tanpa Tahun. http://www.chiangmaizoo.com/ [diakses 30 September 2015]
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http://english.zoo.gov.taipei/ct.asp?xItem=70863914&ctNode=70699&mp=104032 [diakses 30
September 2015]
105
River Savari Zoo. Giant Panda Forest. 2015. http://www.riversafari.com.sg/giant-pandaforest/giant-panda-forest.html [diakses 30 September 2015]
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Sepasang panda yang dikirim ke Malaysia adalah simbol persahabatan
untuk Cina – Malaysia selama menjalin hubungan dengan Malaysia di 40
tahun bersama menjalin kerjasama bilateral. Sepasang panda bernama
Xing Xing dan Liang Liang tiba di Malaysia pada Maret 2014.107
18. Kebun binatang Pairi Daza, Belgia108
Diplomasi panda Cina yang dikirim ke Belgia adalah simbol persahabatan
antara Cina-Belgia. Presiden Cina, Xi Jinping dalam kunjungan ke Eropa
juga berkunjung ke Belgia untuk kunjungan undangan Raja Philippe pada
April 2014. Kedua negara sepakat pemindahan panda dari Cina ketika
balasan kunjungan Perdana Menteri Belgia Elio Di Rupo pada tahun 2013
di Cina. Pertemuan tersebut membahas kesepakatan bilateral kedua negara
antara Cina-Belgia dan kesepakatan Belgia sebagai negara tuan rumah
panda.

107
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Pairi Daza Zoo. Welcome to Pairi Daza Zoo. 24 Februari 2014.
https://www.pairidaiza.eu/en/activities/the-giant-pandas [diakses 30 September 2015]

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

48

BAB 3. HUBUNGAN BILATERAL BELGIA - CINA SEBELUM
DIPLOMASI PANDA

Hubungan sejarah negara Cina dengan negara Belgia sudah dimulai dari abad ke18. Kedua negara menjalin hubungan yang bertujuan untuk menciptakan pasar,
peluang perdagangan ekonomi ekspor-impor, dan meningkatkan investasi
perdagangan di kedua belah pihak. Cina melihat Belgia sebagai negara mitra
guanxi bagi negara Cina sekaligus gateway of Europe yang mempunyai peran dan
lokasi strategis di Uni Eropa.

3.1

Sejarah Perkembangan Negara Belgia
Negara Belgia yang berada pada posisi strategis di persimpangan Eropa

Barat (hearth of Europe) menjadi salah satu negara penting dikawasan Eropa.
Negara Belgia mempunyai Brussels sebagai ibu kota Belgia sekaligus menjadi ibu
kota Uni Eropa. Negara Belgia adalah salah satu pendiri Uni Eropa maka Brussels
sendiri menjadi rumah markas besar organisasi internasional.
Belgia dalam sejarahnya mendapat julukan Belgae karena ditaklukkan
oleh Julius Caesar di tahun 57 SM. Julius Caesar mempersembahkan Belgia
sebagai Gallia Belgica. Kekaisaran Romawi mempunyai pengaruh luas kala itu
Gallia Belgica (saat ini sebagian besar daratan Perancis) pada tahun 15 SM. Pada
abad ke-5 daratan tersebut berpindah kuasa pada kaum Frank. Pada abad ke-8
perkembangannya menjadi daratan atas pengaruh kerajaan Charlemagne. Pada
perkembanganya di abad ke-10 mengalami keruntuhan yang telah berubah
menjadi provinsi Belgia. Beberapa daerah yang termasuk dalam provinsi Belgia
yakni Flanders, Hainaut, Namut, Brabant dan Liege.109
Selama tiga abad berikutnya terjadi perkembangan di daratan provinsi
Belgia. Adanya perkembangan dari sektor perdagangan di beberapa kota seperti
109
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Flanders, Antwerp, Brugges, Ypers dan Ghent menunjukkan kota yang makmur.
Pada abad ke-15 perkembangan yang bermula dari perdagangan membentuk
persatuan negara yang bermula dari negara Belgia, Belanda, Luxembourg disebut
low country atau sekarang disebut dengan Benelux.
Pada tahun 1713 dibawah perjanjian perdamaian Utrecht, Belgia menjadi
bagian dari kekaisaran Austria. Belgia sempat menjadi Negara bekas jajahan dari
negara Perancis pada tahun 1744.110 Dibawah perjanjian Aix-Ia-Chapelle
pemerintahan negara menyerahkan kembali Belgia ke tangan Austria. Belgia
mengalami masa pemulihan dan kemajuan di sektor bahan material mentah di
bawah Maria Theresa dan anaknya Joseph II. Reformasi dari sektor administrasi
Belgia menjadi perhatian untuk memperbaiki keadaan. Akan tetapi pada tahun
1792 tentara Perancis datang kembali untuk merebut kekuasaan Belgia dari
Austria. Dalam perjanjian Campo Formio Belgia kembali pada jajahan negara
Perancis. Rezim Perancis berakhir saat adanya koalisi anti-Napoleon di Waterloo
pada tahun 1815.
Pada tahun 1815 Belgia bersatu menjadi satu kawasan dengan negara
Belgia dalam isi perjanjian Wina. Banyak beberapa kalangan yang kontra akan isi
perjanjian Wina tersebut. Beberapa kalangan menunjukkan ketidak puasan hingga
meluas puncaknya pada tahun 1830, Belgia memperoleh kemerdekaannya secara
independent oleh pemerintahan sementara.111 Pada tahun 1831 London, kekuasaan
secara resmi dipisah baik Belgia dengan Belanda menjadi negara sendiri-sendiri.
Namun putusan tersebut ditolak oleh Raja Belanda William I dan melakukan
invasi kembali ke Belgia. Pada tahun 1839, Belanda dipaksa untuk menerima isi
perjanjian yang memutuskan secara resmi Belgia diakui sebagai negara merdeka
dan terus netral.
Setelah Belgia mencapai kemerdekaan pada tahun 1831112, Parlemen
Belgia telah memilih Pangeran Leopold sebagai penguasa kerajaan baru Belgia.
Pada kala itu Belgia sudah berproses dalam menciptakan kawasan industrialisasi.
Pada tahun 1865, Leopold I digantikan oleh Leopold II sebagai penerus kerajaan
110
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Belgia. Pecahnya Perang Dunia I membuat Belgia sebagai salah satu negara eropa
kecil yang merasakan dahsyatnya militer dari tentara Jerman pada tahun 4
Agustus 1914. Satu-satunya kota Belgia yang tidak ditempati Jerman adalah
Nieuport (Nieuwpoort), Furnes (veurne), dan Ypers. Belgia disisi sekutu berjuang
untuk mendapatkan kebebasan dari dampak Perang Dunia I.
Belgia mendapatkan serangan kembali pada 10 Mei 1940 oleh Jerman.113
Serangan tanpa peringatan tersebut mengakibatkan kehancuran bagi infrastruktur
di negara Belgia. Angkatan udara Jerman menghancurkan bandara udara, stasiun
kereta api, dan pusat komunikasi.Serangan terhadap Belgia tersebut membuat
Belgia jatuh dan Raja Leopold III menyerah tanpa syarat. Pemerintahan negara
Belgia jatuh ke tawanan hingga tahun 1944 pemerintahan Belgia kembali ke
Brussels. Dampak dari perang tersebut membuat Belgia terpuruk dengan
hancurnya banyak infrastruktur penting di Belgia.
Kerusakan yang diakibatkan oleh Perang Dunia II memberikan dampak
bagi negara-negara yang mengalami kerusakan dan kerugian parah untuk tidak
fokus menyelesaikan masalah dengan menggunakan jalan perang. Isu beralih dari
hal yang bersifat hard power dengan penyelesain masalah dengan berperang
bergeser menjadi bagaimana negara untuk meningkatkan perekonomian. Dampak
yang diberikan setelah akhir perang tersebut adalah bersatunya kembali Belgia,
Belanda, Prancis, Jerman, Italia dan Luxembourg dalam satu union dimana
keenam negara Eropa tersebut lebih aktif dalam melakukan kerjasama ekonomi
dan politik. Keenam kesatuan negara yang secara geografis berdekatan
membentuk untuk mendirikan Masyarakat Eropa (ME) pada tahun 1957.114
Tujuan awal dari dibentuknya suatu integritas ekonomi tidak lain menciptakan
pasar yang berguna meningkatkan perekonomian dan kebutuhan negara tersebut.
Intergrasi karena kesamaan latar belakang sejarah, kesamaan intruktur konstitusi,
dan sistem pemerintahannya menjadikan visi dan misi yang sejalan untuk tetap
saling bekerjasama.
113
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Peranan negara Belgia menjadi salah satu pendiri dari Masyarakat
Batubara dan Baja Eropa hingga masyarakat Ekonomi Eropa sampai dengan
terbentuknya bank sentral yang ada saat ini, merupakan sebuah titik capain dari
sebuah kekuatan integrasi regional.115 Belgia menjadi salah satu ke enam negara
asli pendiri dari Uni Eropa yang ketika itu masih bernama Masyarakat Batubara
dan Batu Baja Eropa (Coal and Steel European Community). Setelah
terbentuknya Masyarakat Batubara dan Baja Eropa pada tahun 1951, terbentuk
kembali dua perkembangan dari organisasi sebelumnya yakni Masyarakat
Ekonomi Eropa (European Economic Community) dan Euralom (European
Atomic Community). Kedua wadah baru anggota organisasi itu ditandai dengan
adanya perjanjian Roma pada tahun 1957.
Setelah ketiga organisasi itu disatukan ke dalam Masyarakat Eropa (ME)
tidak terlihat adanya perkembangan yang cukup besar, sampai pada saat Georges
Pompidou menggantikan posisi De Gaulle sebagai Presiden Perancis. Georges
Pompidou melakukan tindakan-tindakan yang lebih terbuka untuk memicu
perkembangan Masyarakat Eropa. Atas saran Pompidou sebuah pertemuan di Den
Haag, Belanda pada tahu 1969.116 Dalam pertemuan itu dicapai beberapa poin
penting seperti kebijakan luar negeri, dan negoisasi dengan Inggris, Denmark,
Irlandia, dan Norwegia untuk bisa bergabung dengan Masyarakat Eropa (ME).
Sukses besar Masyarakat Eropa (ME) berlanjut sampai pada terbentuknya
komunitas regional dengan nama Uni Eropa (European Union).
Perkembangan anggota yang bergabung menjadi anggota Uni Eropa
bertahap berkembang seolah menjadi negara. Awal mula berdiri Uni Eropa
didirikan dengan 6 pendiri pencetus ide Uni Eropa, sekarang Uni Eropa
berkembang dengan jumlah anggota 28 anggota negara Eropa. Proses integrasi
dari Uni Eropa mengalami beberapa perjanjian internasional seperti perjanjian
Paris, Roma, Maastricht, hingga Amsterdam. Tiap negara anggota yang
menjunjung tinggi nilai fundamental dari proses bersatunya Eropa mencirikan
regional yang damai, kebebasan, demokrasi dan menghargai keragaman budaya
115
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tiap anggota. Uni Eropa menjelma sebagai kesatuan yang utuh dengan
menggambarkan budaya Eropa sebagai daya tarik, prestasi Eropa, dan kekayaan
negara maju Eropa.
Uni Eropa memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari warga
Belgia. Pertemuan-pertemuan internasional yang diadakan di Eropa sering
dilaksanakan dengan Belgia sebagai tempat berkumpul kepala negara Eropa.
Brussels menjadi tempat markas institusi internasional Eropa seperti Dewan
Eropa, Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa hingga Bank Sentral Uni Eropa. Kota
Brussels menjadi pusat kota dengan 120 organisasi internasional pemerintah, 181
kedutaan, dan lebih dari 5000 diplomat berkumpul.117 Warga Belgia merasa dekat
dengan lembaga resmi Institusi Eropa. Dalam satu tahun bisa diadakan pertemuan
para pemimpin negara dan komisi Eropa untuk membahas “European Summits”
di Brussels.
Belgia yang menjadi jantung dari pusat sentralitas negara-negara Uni
Eropa. Belgia dalam perkembangannya menjadi negara pasar bebas yang
berkembang sangat baik. Negara Belgia memiliki dua sektor penunjang dari
perkembangan pasar dari sektor industri dan jasa. Industri Belgia sangat
bergantung pada transaksi perdagangan internasional dan sektor ekonomi
diarahkan untuk ekspor pengiriman ke luar negara Belgia. Pada tahun 1999,
Belgia menduduki nomor 11 top negara pengeksportir. Perkembangan sekarang
negara Belgia tetap menduduki bagian atas peringkat negara pengekspor tebaik di
dunia. Data WTO terbaru Belgia menempati 10 besar negara pengekspor terbesar
di dunia.118 Hampir pendapatan Produk Domestik Bruto Belgia 75% dari ekspor
internasional.119
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Tabel 3.1 Data Terakhir Perdagangan Belgia Tahun 2013
2013
Export (billion €)
Export World Ranking (goods)
Import (billion €)
Import World rangking (goods)
GDP (billion €)

353,5
12
339,4
13
369

GDP World Rangking

25

GDP Growth (%)

0,2

% Export to EU

70

Inflation (%)

1.2

Unemployment (%)

8.4

Public Debt (% of GDP)

101.2

sumber:
http://countries.diplomatie.belgium.be/nl/china/economische_informatie/belgian_
economy_at_a_glance/
Meskipun negara Belgia adalah salah satu negara dengan kawasan daratan
yang terkecil di Eropa. Secara historis negara Belgia adalah negara eropa pertama
yang mengalami revolusi industri di abad ke-19. Belgia menjadi negara pertama
produsen baja. Hasil deposit dari industri batubara menjadi bahan bakar
indsutrialisasi. Pada sektor pertanian Belgia tidak menunjukkan hasil proses yang
membaik. Sektor pertanian tidak memberikan sumbagan pemasukan pasca perang
dunia II. Sektor pertanian hanya menyumbang sebagian kecil pemasukan negara.
Pertanian di Belgia berpusat di Flanders Barat, Lsiege, dan Namur.
Negara Belgia fokus untuk pengolahan dari bahan baku impor menjadi
barang setengah jadi dan produk jadi, yang kemudian hasil dari barang tersebut di
ekspor kembali. Dari sektor industri menyumbangkan 24% dari PDB pada tahun
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2001.120 Produksi baja merupakan sektor paling penting dari industri negara
Belgia, dengan peringkat tertinggi diantara produsen besi dan baja di dunia. Bahan
mentah dari baja dan besi dimpor dari Brazil, Afrika Barat dan Venezuela. Dalam
beberapa tahun terakhir, industri Belgia telah terhambat oleh biaya tenaga kerja
tinggi, penuaan fasilitas pabrik, dan menyusutnya pasar untuk produk-produknya.
Produksi industri terus meningkat di akhir tahun 1990 hingga 1997 mencatat
pertumbuhan 4%. Pertumbuhan perkembangan dari sektor hanya melambat pada
tahun 1998.
Sesuai dengan rencana awal Masyarakat Eropa (ME) pada tahun 1985
untuk menyerukan investasi besar dalam modernisasi pabrik industri. Negara
Belgia sebagai tempat yang cocok untuk dalam penanaman investasi dalam
bidang logistik dan distribusi.121 Belgia didukung dengan infrastruktur negara dan
keterampilan tingkat sumber daya manusia dalam hal IT. Belgia terletak dalam
posisi strategis untuk melakukan ekspansi dalam hal logistik di kawasan
perbatasan Eropa untuk pendistribusian barang setengah jadi hingga menjadi
barang siap jual. Peningkatan produksi industri Belgia juga didukung dengan
sistem transportasi yang efisien dengan peningkatan kemajuan negara Belgia.
Perkembangan dari industri tekstil yang sudah berkembang mulai tahun
1991 di Belgia memproduksi bahan katun, wol, linen dan serat sintetis.
Perkembangan industri tekstil pada tahun 1991 sudah menghasilkan 172.329 ton
dari semua total termasuk kapas, wol, llinen dan rami. Sedangkan di sektor tenun
dihasilkan sebesar 520.616 ton kain.122 Perkembangannya sekarang , Pusat
industri tekstil di Brussels terletak di Saint-Nicolas (Sint-Niklaas). Pada
perkembangan industri tekstil tahun 2009 Belgia mendapati pendapatan sebesar
71% dari hasil ekspor perdagangan tekstil mencapai € 10,5 miliyar.123
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Selama 20 tahun terakhir perkembangan indusri tekstil Belgia mengalami
proses adaptasi

yang menandakan adanya peningkatan produksi. Tiap

mengembangkan potensi dari sumber daya misal berbahan kayu, industri mencoba
untuk menerapkan invosai baru dengan dikombinasikan tekhnologi canggih dari
negara Belgia untuk bersaing di pasar internasional. Industri furnitur kayu Belgia
menempati peranan dagang nomor satu dunia.
Perkembangan dari sektor industri kimia memproduksi berbagai macam
produk di negara Belgia. Beberapa jenis produksi di industri kimia memproduksi
bahan kimia berat dan bahan peledak. Dalam perkembangan industri kimia pada
tahun 1991, jenis asam sulfat 1.935.921 ton, asam nitrat 1.439.533 ton, amonia
sintetik 505.380 ton dan tar mentah 177.230 ton.124 Secara keseluruhan sektor
industri kimia sangat beragam di Belgia mencakup plastik, pengolahan karet,
obat-obatan, bioteknologi, kosmetik, sabun, hingga cat pernis masuk dalam
pengembangan

industri

kimia

dari

produksi

tahun

1991.

Sektor

ini

mempekerjakan 91.500 orang. Omset perkembangan di sektor kimia pada tahun
2009 bernilai sebesar € 10 miliyar.125
Upaya negara Belgia juga menempatkan inovasi industri kreatif untuk
menompang peningkatan di sektor ekonomi kreatif. Industri kreatif Belgia bisa
menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Belgia. Industri
kreatif juga memberikan kesempatan untuk Usaha Kecil Menengah tumbuh dan
berkembang. Industri kreatif Belgia ini bisa meliputi jasa seni, media hiburan, dan
bisnis kreatif.126 Perkembangan industri kreatif ini mengalami perkembangan 10
tahun terakhir dengan omset sebesar € 11 miliyar euro. Perkembangan industri ini
ditandai dengan terciptanya jumlah lapangan perkerjaan lebih banyak.
Perkembangan dari pasar globalisasi mencari peluang inovasi adalah kunci dari
industri kreatif.
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Perputaran ekonomi Belgia secara tradisional bergantung pada siklus pasar
Uni Eropa. Selama periode industri di negara Belgia. Belgia dengan
perkembangannya sebagai negara maju yang mempunyai kekuatan dari sektor
pasar Eropa, Belgia diuntungkan karena posisi geografis di persimpangan Eropa
Barat, tenaga kerja yang terampil dan pendidikan standar negara-negara Uni
Eropa. Tidak lepas pula Belgia sebagai negara pendiri Uni Eropa memiliki banyak
pengaruh dalam wadah regional Eropa tersebut. Belgia mengembangkan
infrastruktur yang sangat efisien di sektor perdagangan.

3.2

Sejarah Hubungan Bilateral Belgia - Cina
Pada 25 Oktober 1971 dunia internasional menyaksikan dua peristiwa

sejarah dalam hubungan internasional.127 Pertama Majelis Umum PBB
meresmikan resolusi 2758 untuk mengembalikan negara Cina dikursi sah PBB.
Selanjutnya dibukanya hubungan secara resmi diplomatik antara negara Cina
dengan Belgia dimulai pada 25 Oktober 1971. Belgia menjalin hubungan dengan
Negara Cina perlahan tapi pasti perkembangan hubungan diplomatiknya yang
meliputi politik, sosial, budaya hingga perdagangan ekonomi antar dua negara.
Perkembangan dagang dari nilai tukar ekonomi kedua negara pada awal tahun
kerjasama bernilai sekitar $20 juta tahun 1971.
Negara Eropa terkenal dengan peradapan negara maju di sejarah negaranegara internasional. Negara Eropa yang mempunyai sejarah peradapan negara
koloni yang menjajah negara lain guna untuk meluaskan negara kawasan dan
pengaruh negara mereka.128 Belgia yang merupakan negara kecil di Eropa Barat
adalah salah satu negara yang lemah pertahanan militernya mempunyai sejarah
sebagai negara bekas koloni dari negara Eropa sendiri. Belgia merupakan negara
yang meraih kemerdekaan secara independent dari bekas jajahan koloni belanda

127
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pada tahun 1830.129 Belgia mengalami pembenahan struktural di masa transisi
pemerintahan sementara Raja Leopold I.
Perubahan yang dialami negara Belgia pasca Perang Dunia II adalah
menjadi salah satu Negara pertama yang melakukan revolusi industri di negara
Eropa. Negara Belgia mampu mengolah bahan dasar bijih besi dan batu bara yang
berfokus pada manufaktur tekstil.130 Proses pembenahan diri Negara menjadi
suatu kawasan industri telah muncul ketika negara Belgia mendapat perintah Raja
Leopold I. Negara Belgia menemukan pasar alternatif untuk hasil produksinya di
Negara Belanda sekaligus melakukan reuni dengan Negara penjajah Belgia
dahulu. Belgia melakukan kerjasama dengan beberapa Negara tetangga seperti
Belanda dan Luxembourg. Persatuan Negara tersebut terkenal dengan istilah
Benelux. Raja Belgia Leopold I mendapatkan pengaruh saran dari Jeremy
Bentham untuk melakukan ekspansi pelebaran pasar ke Cina pada tahun 17481832.131
Leopold I harus menemukan jalan alternatif untuk pelebaran pangsa pasar
pasca revolusi industri negara Belgia. Negara Belgia menjalin hubungan dengan
Negara luar adalah peristiwa yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk
perluasan ekspansi pasar. Negara Belgia tidak mempunyai sarana langsung untuk
menjual produk hasil industri ke timur jauh. Belgia membutuhkan waktu
diperkirakan 10 tahun menjalin dan membuka hubungan dengan negara Cina.
Negara Belgia melihat negara Cina sebagai pasar yang luas dengan jumlah
penduduk yang berlebih adalah cerminan pasar potensial bagi Belgia.
Belgia yang tidak mempunyai sarana jalan untuk menjualkan produknya
bergantung pada payung Negara Inggris dan Perancis yang sudah melebarkan
pengaruh politik di negara Cina. Kedua Negara Eropa tersebut melebarkan
pengaruh ke Cina dengan beberapa paham baik isu politik maupun perlindungan
isu agama. Produk barang Negara Belgia masuk melalui perantara dari negara
129
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130
History World. Industrial History Europe. http://www.erih.net/industrial-history/europe.html
[diakses 26 September 2015]
131
Noël Golversv. 2003. The History of The Relation Between The Low Countries and China in
the Qing era (1644-1911). Leuven University Press. Hal. 419

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

58

Inggris yang sudah terlebih dahulu mempunyai pengaruh di Cina. Produk yang
melalui Inggris tersebut melalui proses dengan jumlah terbatas. Bagi Negara kecil
Eropa seperti Belgia dan Belanda adalah tujuan utama dari ekspansi ke Cina
adalah untuk meningkatkan keuntungan secara komersil.
Negara Belgia mempunyai keinginan hubungan yang formal dengan
ekspansi produknya ke Cina. Pada tahun 1845, Belgia melakukan perjanjian
pertama secara resmi dari instrumen kerajaan Belgia yang berisi dua tujuan yakni
Belgia menginginkan jaminan hubungan untuk kedua negara yang melakukan
hubungan bilateral dan meresmikan hubungan secara diplomatik di Kanton.132
Upaya Belgia melakukan ekspansi yang lebih dalam terhadap pasar Cina
menetapkan diplomat senior di bagian hubungan kenegaraan dengan negara Cina.
Lanoy, diplomat senior Belgia, menarik upaya hubungan tersebut dengan cara
pendekatan sejarah hubungan perdagangan dengan Cina sudah dilakukan ketika
abad ke-18 kapal Belgia sudah berlayar ke Cina melakukan perdagangan.
Pada 17 Februari 1860, Duke of Brabant, calon Leopold II Raja Belgia
mengisyaratkan bahwa Belgia harus lebih ambisius untuk melancarkan kerjasama
dengan pemerintahan negara Cina dan Belgia tidak hanya berada pada payung
Inggris untuk menjalankan hubungan dengan Cina.133 Pada hubungan kerjasama
10 tahun 1852 – 1862 antara Cina dengan Belgia hanya menciptakan hubungan
yang tidak terlalu berpengaruh bagi Belgia karena peranan Belgia yang dipandang
mempunyai kekuatan hanya dari dukungan dari keRajaan Inggris kala itu.
Pada masa Raja Leopold II (1835-1909) Belgia menjalin kembali upaya
hubugan dengan negara Cina. Raja Leopold II melakukan kunjungan ke negara
Cina kota Guandong dan Shanghai pada tahun 17 Desember 1865. 134 Raja
melakukan kunjungan untuk menjalin kembali hubungan bilateral dengan lebih
memahami budaya Cina. Tujuan dari kunjungan bilateral beda budaya tersebut
adalah melakukan pendekatan dibukanya hubungan perdagangan dan membangun
hubungan diplomatik. Cina menyambut Raja dengan sambutan tradisi Cina yang
ramah dan bersahabat adalah bentuk respon positif Cina. Belgia mengirim Louis
132
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Bols ke Shanghai untuk membuka perjanjian dagang dengan Cina. Kunjungan
pertama Louis Bols dibalas dengan kunjungan negara Cina ke Belgia yakni Xue
Huan, Gubernur provinsi Jiangsu. Hubungan timbal balik antar wakil kenegaraan
antara Cina-Belgia menggambarkan saat itu upaya untuk menemukan jalan dari
upaya Raja Leopold menjalin kerjasama secara mandiri tanpa berpayung dari
Negara tetangga Inggris.
Belgia tetap menjalin hubungan pertemanan dan saling komunikasi dengan
Negara Cina yang merupakan perwakilan representatif Negara dengan jumlah
populasi terbesar di dunia. Hubungan pertemanan Belgia dan Cina awalnya
bertujuan untuk menambah relasi secara komesial dan mempromosikan negara
Cina yang diakui dunia internasional. Pada awal tahun hubungan kerjasama
diplomatik sudah saling mengirimkan delegasi untuk melakukan kunjungan luar
negeri sebagai Belgia-Cina Komisi Ekonomi. Kegiatan awal tahun tersebut
merupakan upaya saling mengenal tahap awal antar kedua negara yang berbeda
kultur dan budaya.

3.3

Hubungan Politik Belgia – Cina
Negara Belgia adalah salah satu negara kecil dari bagian negara di Eropa

Barat. Hubungan politik negara Belgia dengan negara Asia dimulai ketika negara
Belgia mendapatkan kemerdekaan negaranya dari penjajahan koloni Belanda pada
tahun 1830. Raja Leopold I adalah Raja pertama Belgia yang membenahi masa
transisi politik struktural Belgia. Ide pencetus untuk melebarkan perluasan
ekspansi pasar setelah negara Belgia melakukan revolusi industri adalah rencana
kedepan dari Raja Leopold I. Negara Belgia melihat Negara Cina sebagai pasar
potensial bagi ekspasi pasar dimasa mendatang bagi Belgia. Belgia membutuhkan
waktu sekitar 10 tahun untuk menjalin dan membuka hubungan dengan negara
Cina.
Hubungan perpolitikan antara negara Belgia dengan Cina sebelumnya
sudah diawali Raja Leopold I dengan ekspansi pasar Belgia melalui payung
negara Inggris dan Perancis pada tahun 1748-1832. Selanjutnya perkembangan
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hubungan kedua negara tetap dilaksanakan oleh calon Raja leopold II, Duke of
Brabant, sebagai penerus pemimpin pertama untuk Negara Belgia. Raja Leopold
II memimpin negara Belgia pada masa jaya tahun 1835-1909. Raja Leopold II
menjalankan misi diplomatik bersejarah dengan Negara Cina melalui kunjungan
kenegaraan di kota Guandong dan Shanghai pada tahun 17 Desember 1865. Raja
Leopold II melakukan kunjungan ke Negara Cina untuk lebih memahami
karakteristik budaya Negara Cina.
Negara Belgia mengirimkan perwakilan negaranya pada lanjutan misi
diplomatik ke Negara Cina tahun 1859. Perwakilan untuk Negara Belgia Yi-xing
meminta He Gui Qing, Gubernur Provinsi Jiangsu, guna memenuhi tiga
permintaan pihak Belgia.135
1. Negara Belgia menginginkan untuk memperpanjang status Negara Belgia
dengan kapal Belgia yang berlabuh di pelabuhan Cina sekaligus menjalin
hubungan baik dengan pejabat Belgia hingga pedagang Belgia,
2. Negara Belgia menginginkan untuk memperbaiki hubungan masa
perjanjian 12 tahun,
3. Negara Belgia menginginkan untuk kedua Negara monarki tersebut untuk
menandatangani perjanjian setelah diratifikasi kesepakatan bersama.
Upaya Negara Belgia dalam mewujudkan disetujuinya pemintaan terhadap
Cina sudah beberapakali diajukan. Negara Cina mengeluarkan balasan pada
perwakilan Xue Huan tahun 1862. Pada kesempatan balasan perwakilan Negara
Cina menyatakan :136
1. Pembentukan konsulat di berbagai kota pelabuhan yang sudah
tertuliskan dalam perjanjian
2. Cina mengeluarkan larangan pada pedagang Belgia memasuki
tujuan tempat wisata dan berdagang
3. Cina mengeluarkan larangan pada perwakilan diplomat Belgia
memasuki ibukota
135
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Kedua negara tidak menemui titik kesepakatan yang diajukan oleh kedua
pihak perwakilan dari Belgia dan Cina. Hubungan perpolitikan negoisasi kedua
negara pada tahun 1862 mengalami perdebatan cukup lama. Pihak perwakilan dari
Negara Cina, Xue Huan, hanya menyepakati kerjasama dengan negara berdaulat
sesuai dengan ketentuan Raja inggris kala itu. Kedua Negara akhirnya membuat
keputusan akhir terdiri dari empat artikel sedangkan setelah keputusan dibuat
pihak Belgia menolak untuk menyepakati perjanjian tersebut.
Hubungan perpolitikan kedua Negara tetap terjalin tepatnya pada tanggal
9-16 Juni 1890, Negara Cina mengirimkan perwakilannya selaku mantan wakil
urusan departemen luar negeri, Xue Fucheng dan Li Hongzhang ke daratan Eropa
termasuk negara Belgia. Perwakilan Negara Cina tersebut untuk mengunjungi dan
dalam hubungan diplomatik Menteri Luar Negeri Cina yang ditempatkan di
Inggris, Prancis, Italia dan Belgia. Perwakilan Negara Cina yang mengunjungi
daratan Eropa tepatnya di Negara Belgia merasakan bagaimana pemerintah Belgia
menyambut kedatangan mereka dan menjamu layaknya tamu kerajaan.
Kementerian Luar Negeri Belgia menceritakan bagaiamana kala itu Raja Leopold
II disambut pihak Negara Cina saat kunjungan awal krajaan.
Joseph De Caraman, Menteri Luar Negeri Belgia, menyatakan bahwa
kedepan hubungan Belgia dengan Negara Cina bisa terjalin untuk saling
melengkapi kebutuhan masing-masing negara. Dia menyatakan tidak akan
melupakan bagaimana adat budaya Cina. Negara Belgia bisa menyediakan
teknologi yang dibutuhkan untuk Negara Cina seperti cannon hingga industri
perlengkapan senjata. Pihak Belgia memberikan penawaran kerjasama jangka
panjang dengan beberapa industri yang sudah mereka bangun pasca revoulusi
industri. Joseph menambahkan untuk industri di Belgia jangan disamakan
langsung dengan negara seperti Inggris dan Jerman. Belgia bersedia untuk
membuka terciptanya jalur kerjasama hingga menurunkan harga kebutuhan untuk
sektor industri lebih murah 10-20% dari industri negara lain di Eropa.
Perdana Menteri Cina Li Hongzhang melakukan kunjungan Negara ke
Belgia pada tahun 1896. Hubungan politik ketika Perdana Menteri Li disambut
dengan hangat khas dengan penyambutan upacara kerajaan Negara Belgia.
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Hubungan persahabatan kedua Negara berlanjut pada dialog Perdana Menteri
dengan Raja Leopold II. Li Hongzhang menyatakan bahwa hubungan perpolitikan
antara negara Cina dan Belgia cukup harmonis. Raja Leopolod II dalam kutipan
dialog dengan Perdana Menteri Li menyatakan bahwa pemahaman kedua Negara
baik Cina dan Belgia sudah dalam tahap kebutuhan saling toleransi. Raja yakin
akan perkembangan hubungan kedua negara berkembang dengan kemajuan
Negara Eropa dan Cina sendiri.
Negara Belgia menjalin hubungan perpolitkan dengan Negara Cina secara
resmi pada 25 Oktober 1971 oleh dewan PBB.137 Perkembangan hubungan
bilateral kedua Negara terlihat prosesnya pada awal tahun 1980an. Beberapa
kepala negara melakukan kunjungan untuk meningkatkan hubungan politik kedua
negara. Belgia menjalin hubungan dengan Negara Cina perlahan tapi pasti
perkembangan hubungan diplomatiknya yang meliputi politik, sosial, budaya
hingga perdagangan ekonomi antar dua negara.
Hubungan kunjungan bilateral kedua Negara pada keadaan stabil ditandai
dengan tiap tahun adanya perwakilan Cina-Belgia untuk melakukan kunjungan
diplomatik. Zhu Rongji, Wakil Perdana Menteri Cina melakukan kunjungan ke
Negara Belgia pada April 1991. Qian Qichen, Wakil Perdana Menteri Cina
melakukan kunjungan setahun setelah Zhu Rongji pada Maret 1992.138 Pangeran
Albert, Putra Mahkota Kerajaan Belgia melakukan kunjungan balasan dari
perwakilan negara Cina pada Mei 1993. Hubungan dari kunjungan putra mahkota
bertujuan untuk membawa misi diplomatik. Negara Cina selang beberapa bulan
Zou Jiahua, Wakil Perdana Menteri Cina berkunjung untuk melakukan kunjungan
kenegaraan pada September 1993.139
Kedua negara sepakat untuk membuat perjanjian melindungi calon
investor untuk Cina-Belgia. Beberapa kunjungan pebisnis dan calon investor
melakukan kunjungan ke Negara Belgia. Li Ruihuan, Ketua NPPCC berkunjung
ke Negara Belgia pada Mei 1994. Tian Jiyun, Wakil ketua NPC kunjungan yang
137
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dilakukan pada April 1996. Raja Phillippe, Putra Mahkota melakukan kunjungan
pertama ke Negara Cina pada November 1996.
Sekretaris Wen Jiabao kunjungan kembali ke Negara Belgia dengan selang
dua bulan setelah kunjungan Tian Jiyun pada Juni 1996. Kunjungan diplomatik
Wen Jiabao ke Belgia mendapat balasan kunjungan kenegaraan dari Belgia.
Pangeran Phillipe dan Wakil Perdana Menteri Maystadt melakukan kunjungan
kenegaraan pada tahun 1997.
Li Lanqing, Wakil Perdana Menteri Cina yang melakukan agenda
kunjungan diplomatik ke beberapa Negara Eropa pada Februari 1998.140. Li
melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara seperti Swis, Spanyol dan
Belgia. Setelah kunjungan Perdana Menteri ke belgia pada bulan Februari, JeanLuc Dehaene, Perdana Menteri negara Belgia melakukan kunjungan balasan ke
Negara Cina pada November 1998. Bu He, Wakil Ketua National People
Congress melakukan kunjungan kenegaraan dalam rangkaian hubungan
diplomatik pada April 1999. Perwakilan pemimpin senat Delegasi Parlemen
Eropa, De Decker juga melakukan kunjungan balasan dari negara Belgia pada
1999.
Wu Bangguo, Wakil Perdana Menteri Cina yang melakukan lanjutan
kunjungan pada Januari 2000. Hubungan diplomatik untuk kedua kalinya Raja
Phillippe, Putra Mahkota melakukan kunjungan kenegaraan ke Negara Cina pada
Mei 2000. He Luli, Wakil ketua National People Congress melakukan kunjungan
pada tahun yang sama yakni Mei 2000.
Zhu Rongji, Perdana Menteri Cina melakukan lanjutan agenda hubungan
kunjungan diplomatik ke Negara Belgia. Zhu Rongji melakukan beberapa kali
kunjungan kenegaraan pada Juli 2000 dan September 2001.141 Zhu melakukan
kunjungan kenegaraan dengan bertemu Raja Albert II di Brussels. Zhu Rongji
mengatakan pada pertengahan tahun 2000 menjadi awal hubungan baik secara
bilateral negara Cina – Belgia. Perdana Menteri Cina menegaskan akan siap
menjalin hubungan untuk memperdalam beberapa aspek lebih serius di bidang
140
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program kerja PBB dan membantu perkembangan lembaga organisasi
internasional itu. Perdana Menteri Belgia juga mengatakan pada kunjungan Zhu,
Belgia mendukung Cina yang akan bergabung dalam World Trade Organization
untuk meluaskan pasar ekonomi negara Cina.
Zhu Rongji melakukan kunjungan diplomatik ke Negara Belgia pada
September 2001 untuk memperingati hari jadi 30 tahun kerjasama hubungan
perpolitikan Cina-Belgia.142 Zhu mengatakan pada kesempatan hari jadi masa
hubungan 30 tahun menjalin kerjasama maka sebaiknya untuk mendorong
kerjasama ke level lebih tinggi. Zhu juga mengatakan untuk pentingnya menjaga
momentum kedua belah pihak untuk menjaga kunjungan tingkat tinggi politik
perwakilan kenegaraan, memperkuat konsultasi dan kerjasama dalam urusan
internasional. Zhu menegaskan bahwa hubungan kedua negara tidak ada konflik
secara langsung maka sebaiknya untuk lebih meningkatkan kepentingan bersama
dalam menjaga perdamaain dunia dan mempromosikan pembangunan. Guy
Verhofstadt, Perdana Menteri Belgia yang melakukan kunjungan balasan
kenegaraan ke Negara Cina atas undangan dari Perdana Menteri Zhu Rongji
Maret 2002.143
Wen Jiabao, Perdana Menteri Cina melakukan kunjungan kenegaraan yang
disambut oleh Raja Albert II di Istana KeRajaan pada 5 Mei 2004. 144 Wen
membawa misi diplomatik untuk memperdalam hubungan persahabatan kedua
negara dari segi politik dan bisnis. Wen mendapati respon positif dari sambutan
Raja Belgia untuk menyepakati kunjungan balasan kenegaraan minimal setahun
sekali.

142

Embassy of The People’s Republic of China in Papua New Guinea. Premier Zhu Rongji Held
Talks With Belgian Prime Minister Guy Verhofstadt. 07 September 2001. http://pg.chinaembassy.org/eng/xwdt/t47689.htm [diakses 10 maret 2015]
143
China View. Backgrounder : Major Events in China-Belgium Relations. 2004.
http://news.xinhuanet.com/english/2004-05/05/content_1453684.htm [diakses 15 maret 2015]
144
Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. Belgian King Meet With
Premier
Wen
Jiaobao.
05
Mei
2004.
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/pwjbve_665902/t95000.shtml [diakses 15 maret
2015]

Digital
Digital Repository
Repository Universitas
Universitas Jember
Jember

65

Raja Albert II melakukan kunjungan kenegaraan ke shanghai pada 09 Juni
145

2005.

Raja Albert II membawa misi untuk mempromosikan hubungan bilateral

dibidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Raja Albert II juga melakukan
kunjungan ke Beijing yang disambut oleh Presiden Hu Jintao dan Perdana
Menteri Wen Jiabao selama kunjungan di Beijing.
Guy Verhofstadt, Perdana Menteri Belgia melakukan kunjungan
kenegaraan ke Cina pada tanggal 21 September 2006.146 Perdana Belgia dalam
kunjungan kenegaraan tersebut didampingi wakil Perdana Menteri Cina Zeng
Peiyan. Kedua perwakilan Negara saling bertukar pikiran untuk mendorong
pengembangan kerjasama bilateral, mendorong kerjasama perdagangan dan
investasi. Zeng Peiyan mengatakan dalam pertemuan wakil Belgia-Cina dalam
keadaan memuaskan secara hubungan bilateral yang sudah terjalin 35 tahun
dengan upaya kedua belah pihak memperkuat dan memperdalam kerjasama di
beberapa bidang.
Yves Leterme, Perdana Menteri Belgia mengunjungi Beijing pada tanggal
23 Agustus 2008.147 Yves Leterme dalam kunjungannya disambut Perdana
Menteri Cina Wen Jiabao saat penutupan upacara Olimpiade Beijing 2008. Wen
mengucapkan selamat terhadap prestasi Belgia yang mendapatkan medali perak di
kelas atlet estafet. Hubungan kedua negara bisa terjalin dengan media olahraga
sebagai mediasi kedua negara yakni Olimpiade.
Xi Jinping, Wakil Presiden Negara Cina melakukan kunjungan kenegaraan
resmi ke Belgia pada 21 Oktober 2009.148 Xi Jinping menghadiri upacara
pembukaan Europalia-Chinese Art Festival and the Frankfurt Book Fair bersama
Menteri Luar Negeri Cina Zhang Zhijun. Zhang Zhijun mengatakan peristiwa
145
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kunjungan Wakil Presiden Xi Jinping adalah tindakan diplomatik besar dalam
konteks untuk melanjutkan hubungan Cina-Eropa di momentum pertumbuhan. Xi
Jinping melakukan diskusi mendalam dengan para pemimpin dari lima Negara
Eropa seperti kerjasama Bilateral, isu-isu regional dan Internasional. Xi juga
menghadiri forum bilateral bisnis, pameran lokakarya dan seminar untuk ulang
tahun ke-60 pembentukan hubungan diplomatik antara Cina dan Rumania.
Raja Albert II dan Perdana Menteri Yves Leterme melakukan kunjungan
balasan untuk menghadiri Shanghai Expo pada Oktober 2010.149 Para perwakilan
pemimpin kenegaraan Belgia melakukan diskusi pengembangan lebih lanjut
hubungan bilateral dan isu-isu kepentingan bersama. Negara Belgia mengambil
peranan aktif dalam Shanghai Expo dengan kedatangan sejumlah perwakilan
penting seperti Raja Albert II, Perdana Menteri Leterme, Putra Mahkota Philippe
dan Kepala Distrik Flemish.
Putra Mahkota Philippe melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada
24 Oktober 2011 dalam rangka memperingati 40 tahun kerjasama bilateral.150
Putra Mahkota Philippe mempunyai keyakinan dalam kunjungannya merupakan
fondasi untuk bisa memfasilitasi lebih lanjut hubungan Cina-Belgia khususnya
hubungan perdagangan kedua Negara. Xi Jinping selaku Wakil Presiden Cina
berupaya untuk mempertahankan pertukaran tingkat kenegaraan, memperdalam
pemahaman masyarakat kedua negara dan memperluas pertukaran dibidang
teknologi, pendidikan dan kebudayaan.

3.4

Hubungan Ekonomi dan Kesepakatan Bilateral Belgia - Cina
Hubungan kerjasama kedua negara antara Negara Belgia dan Cina sudah

dimulai dari awal abad ke-18 ketika pada masa Raja Leopold I. Semula Negara
Belgia tidak bisa melakukan ekspansi secara langsung pada pasar Asia yakni
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Cina. Belgia memasuki ekspansi pasar dalam payungan politik negara Inggris dan
Perancis untuk awal perdagangan kedua negara. Negara Belgia tidak mempunyai
hubungan diplomatik secara resmi dengan Cina sebelum pada 25 Oktober 1971
ketika PBB meresmikan secara resmi hubungan kedua negara. Pada awal mula
hubungan sebelum diresmikan oleh PBB hubungan kedua negara hanya sebatas
upaya untuk mempromosikan potensi kedua negara secara komersial dan
melakukan negoisasi untuk menciptakan hubungan yang resmi secara berdaulat.
Kedua negara mengawali beberapa kesepakatan perjanjian untuk membuat
peraturan jelas dan batas kedaulatan di era tahun 1980 hingga akhir 1999.
Kesepakatan pertama kedua negara di bidang perekonomian pasca empat tahun
menjalin hubungan diplomatik secara resmi dalam “perjanjian pendaftaran dagang
ekspor-impor yang saling menguntungkan” pada tahun 1975. Kesepakatan awal
pada bidang perekonomian ini merupakan langkah awal Negara Belgia
mempromosikan secara komersil barang terhadap negara Cina. Pada tahun yang
sama kedua negara juga membuat kesepakatan untuk zona batas kelautan dalam
Perjanjian Transportasi Laut pada April 1975. Pada akhir tahun 1979, kedua
negara

menyepakati

untuk

berkomitmen

melakukan

kerjasama

dalam

mengembangkan perekonomian, industri, sains dan teknologi.
Negara Cina – Belgia sepakat untuk melindungi calon bakal investor asing
yang melakukan transaksi di negara Belgia maupun negara Cina. Kedua negara
sepakat untuk melakukan perjanjian perlindungan investasi pada Maret 1984.
Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada pebisnis yang melakukan transaksi
bisnis dipercaya akan meningkatkan kepercayaan iklim bisnis Cina – Belgia.
Iklim bisnis kedua negara selanjutnya menyepakati perjanjian untuk para pebisnis
dan investor dalam kesepakatan melakukan perjanjian menghindari pajak
berganda pada 1985. Ada kesepakatan untuk mempermudah transportasi jalur
darat para warga asing yang tinggal di negara Cina atau sebaliknya dengan
perjanjian pengakuan SIM internasional pada tahun 1994.
Nilai volume perdagangan kedua negara pada data tahun 1999
menunjukkan total $1.239 miliyar dollar. Data nilai perdagangan kedua negara
menunjukkan 4,4% kenaikan dari data tahun 1998. Belgia mengekspor beberapa
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teknologi seperti perlengkapan satu set berbagai macam jenis peralatan, perangkat
keras, dan sumber daya alam mineral. Negara Cina melakukan ekspor ke Negara
Belgia berupa perlengkapan pakaian, sepatu, bahkan tekstil. Negara Belgia
menjadi negara pertama di Eropa Barat yang memberikan pinjaman ke Cina
sebesar $118 miliyar dollar di akhir tahun 1999. Negara Belgia melakukan
sejumlah investasi dalam 307 proyek di Cina dengan jumlah kontrak senilai $688
juta dollar. Belgia dalam proyek tersebut merealisasikan dalam jumlah senilai
$320 juta dollar untuk investasi besar di bidang teknologi khususnya Perusahaan
Shanghai Bell Telekomunikasi dan Farmasi Xi’an-Janssen.
Zhu Rongji, Perdana Menteri Negara Cina melakukan kunjungan
kenegaraan ke Negara Belgia pada 11 Juli 2000. Zhu menilai hubungan bilateral
secara ekonomi perlahan terlihat perkembangan pada kedua negara. Zhu
mengatakan pada Guy Verhofstadt, Perdana Menteri Negara Belgia, bahwa Zhu
menikmati dan puas dengan status quo hubungan bilateral kedua negara. 151 Zhu
mengatakan berdasarkan data perdagangan yang terdaftar Sino-Belgia mengalami
peningkatan sebesar 38,1% dalam lima bulan pertama di tahun 2000. Perdana
Menteri Belgia juga menegaskan dasar hubungan di abad ke-20 antara Cina –
Belgia didasari sikap pengertian saling menghormati kedua negara. Kedua negara
saling menghormati persahabatan yang sudah terjalin secara bilateral untuk lebih
meningkatakan kerjasama dalam budaya, sosial, teknologi hingga pertukaran
wisata asing.
Wen Jiaobao, Perdana Menteri Cina melakukan kunjungan kenegaraan
membawa misi diplomatik dan ekonomi bisnis pada Mei 2004.152 Kedua
perwakilan Negara menandatangani perjanjian Articles of Association of ChinaBelgium Equility Investment Fund (AACBEIF), kesepakatan ini untuk mendorong
investasi perusahaan Belgia-Cina dari yang skala kecil, menengah, hingga besar.
Wen mengatakan kesepakatan AACBEIF dengan Negara Belgia adalah kali
pertama Negara Cina menjalin kerjasama model seperti itu dengan negara asing.

151

Official Admin of People Daily. China to Further Ties With Belgium : Zhu. 11 Juli 2000.
http://en.people.cn/english/200007/11/eng20000711_45218.html [diakses 10 maret 2015]
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Raja Albert II melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing, Cina pada
juni 2005. Raja Albert II dalam kunjungannya disambut oleh Presiden Hu Jintao
dan Perdana Menteri Wen Jiabao selama kunjungan 8 hari di Beijing. Presiden Hu
Jintao menyaksikan penandatanganan 12 kesepakatan bilateral yang mencakup
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, investasi dan pendidikan.153
Xi Jinping, Wakil Presiden Cina dalam kunjungan kenegaraan ke Belgia
pada 21 Oktober 2009 mengajukan proposal empat poin untuk memperdalam
hubungan bilateral.154 Pertama, Cina ingin mempertahankan frekuensi hubungan
kunjungan kenegaraan dan dialog politik antar kedua Negara. Cina menyambut
kedatangan Raja Albert II untuk berpartisipasi dalam Shanghai Expo 2010.
Kedua, Cina ingin menjaga kepentingan nasional dan keprihatinan bilateral kedua
Negara. Cina mengharapkan bisa menjalin kerjasama bilateral dalam jangka
panjang panjang dan strategis. Ketiga dan Kempat, Cina mengharapkan kedua
Negara untuk aktif dalam meningkatkan kerjasama nyata termasuk investasi dan
kerjasama teknologi.
Raja Albert, Perdana Menteri Leterme dan beberapa tokoh penting
perwakilan Negara Belgia mengambil peranan aktif dalam Shanghai Expo
2010.155 Hubungan bilateral Belgia-Cina memasuki era 40 tahun kerjasama secara
bilateral dengan adanya kunjungan yang dipimpin Putra Mahkota Philippe pada
29 Oktober 2011.156 Putra Mahkota Philippe membawa sekitar 500 pengusaha
Belgia untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan secara bilateral.
Philippe membawa misi dagang yang dijadwalkan dengan mengunjungi Beijing,
Chongqing, Shenzen, guangzhou dan Shanghai.

153

China Daily. Birthday Treaties for Belgian King Albert. 07 Juni 2006.
http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-06/07/content_449120.htm [diakses 13 maret
2015]
154
CCTV. China, Belgium Vow to Seek Stronger Ties. 8 Oktober 2009.
http://english.cctv.com/20091008/101372.shtml [diakses 16 maret 2016]
155
Ibid
156
China Daily Europe. Trade Mission Seeks Closer Ties Between China, Belgium. 21 Oktober
2011. http://europe.chinadaily.com.cn/business/2011-10/21/content_13948578.htm [diakses 16
maret 2016]
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BAB 5. KESIMPULAN

Diplomasi panda adalah salah satu strategi unik Negara Cina sebagai
simbol untuk melakukan hubungan kerjasama lebih mendalam dengan mitra
Negara Cina. Sepasang panda menjadi daya tarik semua kalangan masyarakat
internasional adalah bentuk diterimanya soft power Negara Cina. Soft power suatu
negara bersumber dari budaya asli, nilai-nilai dan kebijakan pemerintah. Negara
Cina berupaya mengoptimalkan berbagai sumber budaya potensi asli negara Cina
sebagai bentuk sumber dari soft power. Negara Cina menggunakan kekuatan soft
power dari tradisi diplomasi panda.
Diplomasi Panda dalam praktik diplomasinya mengalami perkembangan
dan perubahan yang disebabkan oleh perkembangan waktu, sistem perpolitikan
dan populasi panda. Praktik Diplomasi Panda tersebut meliputi Building Strategic
Alliances in Mao Era, State Controlled Capitalist Gift Loans, dan Building
Guanxi and Trade Relation.
Negara Cina menjadikan sepasang panda sebagai alat diplomatik untuk
menciptakan peluang kesepakatan kerjasama baru dan memperdalam hubungan
dengan mitra negara Cina. Cina sudah menjalin hubungan kerjasama dengan
Belgia selama empat dekade lebih, oleh karena itu Cina menilai Belgia adalah
mitra potensial bagi pertumbuhan ekonomi Negara Cina. Status guanxi bagi
Negara Belgia adalah cerminan kepercayaan Negara Cina terhadap hubungan
bilateral kedua negara. Sepasang panda diterima dengan sambutan positif Perdana
Menteri Belgia Elio Di Rupo dan masyarakat Negara Belgia.
Sepasang panda adalah utusan simbol persahabatan Negara Cina untuk
Negara Belgia. Diplomasi panda Cina memberikan dampak positif bagi hubungan
bilateral Cina-Belgia yaitu keberhasilan dalam penelitian dan kelahiran panda di
Kebun Binatang Pairi Daza. Cina-Belgia menjalin peningkatan berbagai
kerjasama di bidang perdagangan ekonomi, ilmiah, teknologi, konservasi energi,
perlindungan lingkungan, dan meningkatkan pertukaran budaya/pelajar.
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