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Pengantar 
Potensi bahaya internet sebagai ruang yang diperebutkan telah dipahami dengan sangat baik oleh 

Partai Komunis Tiongkok (PKT). Harapan bahwa ruang cyber akan menjadi kekuatan yang tak 

terhentikan dalam menyebarkan ide dan pendapat ini telah lama diredam oleh Beijing dengan 

mengambil langkah mengatur konten yang bisa diakses oleh warganya sejak tahun 1997, hanya 

tiga tahun setelah internet hadir di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).1
 

Sejak saat itu, RRT mengembangkan ‘Firewall Besar’ yang canggih untuk memblokir akses ke 

beberapa situs web luar negeri. Situs-situs bisa saja diakses, akan tetapi mereka masih harus 

disensor dan mendapatkan pengawasan yang sama seperti situs dan aplikasi domestik. 

Pemerintah secara aktif melakukan sensor atas konten di platform media sosial Tiongkok, 

memanipulasi alat pencarian internet, dan menggunakan badan keamanan publik untuk 

memantau akses internet. Meskipun kekuatan ini berbahaya, RRT tidak pernah mencoba menarik 

diri dari ruang cyber; sebaliknya, RRT justru berusaha berkembang untuk menjadi ‘negara 

adikuasa cyber’ (网络强国). Bahkan, Pemerintah Tiongkok memandang ruang cyber sebagai 

alat kunci untuk memajukan kepentingannya, di dalam dan luar negeri. 

PKT memiliki visi yang jelas tentang ruang cyber dan berusaha untuk membangun ‘komunitas hidup 

bersama di ruang cyber’ (网络空间命运共同体).2 Visi ini bukan sekadar slogan, tetapi kebijakan 

yang mengharuskan tercapainya mufakat tentang masa depan siapa yang akan menentukan 
aturan, norma, dan nilai internet. Dengan bertindak sebagai pihak yang terdepan dalam 
menyuarakan tentang penetapan sistem tata kelola internasional untuk ruang cyber, PKT berharap 
agar tata kelola internet domestiknya dapat diikuti oleh beberapa yurisdiksi lain dan menjadi norma 
global. Dengan demikian, PKT memungkinkan pembagian ruang cyber untuk melakukan 
pengawasan dan pengaruh ideologis. 

Konferensi Internet Dunia (世界互联网大会) di Wuzhen, yang dimulai pada tahun 2014, adalah 

platform bagi PKT untuk memajukan gagasan tentang kedaulatan internet dan tata kelola global. 
Forum tahunan ini, yang dikelola dan diselenggarakan oleh organisasi penting dalam sistem 

kebijakan cyber Tiongkok (网络政策系统), disengaja untuk membangun strategi tata kelola 

bersama untuk kendali informasi online yang lebih besar oleh negara serta penerapan standar 
dan norma yang dikembangkan oleh PKT. 

Membangun persetujuan dan kooptasi adalah inti aturan PKT sejak lama. Kita harus lebih 

memperhatikan anggota komunitas dunia maya ini dan visi bersama mereka untuk masa depan 

ruang dunia maya. Negara yang tidak memiliki regulasi dunia maya yang komprehensif harus berhati-

hati ketika berinteraksi dengan PKT tentang gagasan membuat strategi tata kelola bersama untuk 

dunia maya internasional. Meskipun Konferensi Internet Dunia sepertinya diorganisir komunitas 

internasional, ajang ini sebenarnya diselenggarakan langsung di bawah Administrasi Ruang Cyber 

Tiongkok, sebuah badan yang didirikan oleh Kantor Propaganda Eksternal yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan informasi dan konten internet di seluruh RRT.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kebijakan cyber Tiongkok: pendekatan sistem 
Seperti banyak bidang kebijakan yang penting lainnya, kebijakan cyber di RRT ini 
dikembangkan dan diterapkan dalam sistem kebijakan nasional yang sangat terorganisir, 

disebut juga xitong (系统).4
 Tidak ada sistem yang sempurna, dan RRT menghadapi kendala 

institusional, tumpang tindih yurisdiksi, dan kegagalan implementasi yang merusak berbagai 
bidang kebijakan. Secara historis, bidang dan sistem kebijakan dapat dipimpin bersama oleh 
lembaga PKT dan negara, masing-masing dengan lingkup pengaruh yang berbeda dalam 
pembuatan kebijakan. 

Di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Xi Jinping, PKT dianggap ‘mengambil’ tanggung jawab 
yang sebelumnya didelegasikan kepada lembaga negara (党吃政).5

 Akibat dari pengalihan kekuasaan 
ke partai ini, kini PKT terlibat langsung lebih jauh dalam semua tahap siklus kebijakan untuk sistem 
kebijakan yang penting, termasuk urusan luar negeri, keamanan nasional, keuangan dan ekonomi, 
politik dan hukum, dan masalah cyber. Ini menandakan bahwa Komite Pusat PKT menunjukkan 
pengaruh yang jauh lebih besar atas birokrasi negara dalam bidang kebijakan tertentu dibandingkan 
pemerintahan sebelumnya. Memahami pandangan dan komposisinya sangat penting untuk memberi 
konteks pada hasil kebijakan cyber. 

Administrasi Ruang Cyber Tiongkok (CAC/Cyberspace Administration of China) awalnya Bernama 

Kantor Propaganda Eksternal Partai yang bertugas di bawah nama negara6
 Kantor Informasi Dewan 

Negara (SCIO/State Council Information Office). Sebelum reformasi Xi pada tahun 2014, SCIO 

mendirikan Kantor Informasi Internet Negara (国家互联网信息办公室; SIIO/State Internet 

Information Office) yang beroperasi sebagai subkelompok dari manajemen internet SCIO. Namun, 

setelah reformasi 2014, Kantor Propaganda Eksternal Partai diserap oleh Departemen Propaganda 
Pusat PKT. SIIO, yang sebelumnya berada di bawah SCIO, menjadi pihak yang menjalankan Kantor 

Partai dari Kelompok Kecil Terkemuka untuk Keamanan Cyber dan Informasi Pusat (中央网络安全和

信息化领导小组, yang kemudian ditingkatkan menjadi Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat). Kantor 

kelompok terkemuka yang didirikan di dalam SIIO ini memperoleh nama bahasa Inggris baru: 
Cyberspace Administration of China.7

 

Setelah tahun 2018, CAC ditempatkan di bawah wewenang Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat PKT, 

dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih jelas kepada CAC untuk 

keseluruhan sistem kebijakan cyber.8 Hal ini, pada dasarnya, menjadikan CAC sebagai organ 

administratif dari kebijakan cyber Komite Pusat dan tidak hanya sejenis regulator negara, seperti yang 

dapat disimpulkan dari nama Tionghoa yang umum digunakan: Kantor Informasi Internet Negara. 
 

Tercermin dalam peran Zhuang dengan Departemen Propaganda, SIIO didirikan di dalam aparat 

propaganda untuk memanfaatkan kontrol yang lebih besar atas konten online. CAC memiliki 

berbagai kekuasaan regulasi yang terkadang bersinggungan dengan sistem kebijakan lain, seperti 

propaganda atau ekonomi dan keuangan.11 Sebagai lembaga yang sekarang berada di garis depan 

untuk mencapai visi Xi, yakni mengubah RRT menjadi negara adidaya cyber dan menggunakan 

kekuatan itu untuk membentuk diskursus domestik dan internasional, hubungan erat CAC dengan 

Departemen Propaganda Pusat dipertanyakan karena lembaga ini berniat mencoba mengubah 

sistem tata kelola dunia cyber menjadi model bagi pihak lain di komunitas internasional.12 
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Zhuang Rongwen (; lihat Gambar 1) ) menunjukkan hubungan di antara lembaga-lembaga ini, 
karena ia saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Departemen Propaganda Pusat, Direktur 
Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat, dan Direktur SIIO.9 Zhuang sebelumnya menjabat di Kantor 
Urusan Luar Negeri Tiongkok, yang sekarang berada di bawah arahan Departemen Kerja Front 
Bersatu Komite Pusat PKT.10 



Gambar 1: Sistem kebijakan cyber Tiongkok 
 

Sumber: Ilustrasi penulis ASPI. 
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Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat 

Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan 

memajukan kepentingan Pemerintah Tiongkok di ruang cyber, selain memimpin CAC.13 Sistem 

kebijakan cyber Tiongkok sekarang tertanam kuat dalam struktur pembuatan kebijakan PKT, yang 

telah ditingkatkan dari kelompok kecil yang penting14 (badan koordinasi yang menangani masalah 

kebijakan yang kompleks atau tugas penting yang melibatkan beberapa bagian birokrasi yang 

berbeda) menjadi sebuah komisi (kelompok kecil terkemuka yang dilembagakan menjadi pusat 

untuk mengoperasikan sistem yang dibuat untuk ditangani) dalam restrukturisasi Komite Pusat 

utama pada tahun 2018.15 Berbeda dengan kelompok terkemuka yang berfungsi sebagai badan 

koordinasi antar berbagai kementerian, komisi ini dipandang sebagai badan yang lebih permanen 

dan memiliki sumber daya yang baik. Peningkatan kelompok terkemuka menjadi komisi 

menunjukkan prioritas kepemimpinan pusat atas keamanan cyber dalam kebijakan masa 

depannya.16 

 

Administrasi Ruang Cyber Tiongkok 

CAC, regulator antarlembaga baru yang terikat dengan Kantor Informasi Dewan Negara dan di 

bawah otoritas kelompok kecil terkemuka dan Kantor Dewan Negara, dapat disebut sebagai 

‘kabinet’ Tiongkok, didirikan pada tahun 2013. Manajemen informasi dan konten internet di seluruh 

negara diberi tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola penegakan hukum yang mengatur 

konten tersebut.17 

Dalam bahasa Inggris, ‘Cyberspace Administration of China (CAC)’ adalah contoh dari prinsip ‘satu 

sistem, dua nama’ (一个机构两块牌子) ) yang menandai semakin kaburnya garis antara lembaga 

kepartaian dan negara. Dalam bahasa Tionghoa, ‘CAC’ adalah dua kantor terpisah, satu untuk partai 
dan satu untuk negara, meskipun keduanya beroperasi bersama di bawah individu yang sama 
sebagai pemimpin kedua lembaga. 

 

Lembaga kuasi negara 

Lembaga kuasi negara yang penting juga merupakan bagian dari sistem kebijakan cyber pusat. 
Meskipun seolah-olah dikategorikan sebagai lembaga sipil, lembaga seperti Asosiasi Keamanan 

Cyber Tiongkok (中国网络空间安全协会) dan Masyarakat Internet Tiongkok (中国互联网协会) 
lebih dari sekadar badan puncak atau organisasi perwakilan untuk aktor utama ruang cyber. 

Asosiasi Keamanan Cyber Tiongkok secara tersurat menerima 'pengarahan, pengawasan, dan 
pengelolaan profesional dari Kantor Informasi Internet Negara’ dalam piagam asosiasinya.18 Asosiasi ini 

dan Masyarakat Internet Tiongkok terdaftar di Kementerian Administrasi Kependudukan (民政部), 

lembaga negara Tiongkok yang bertugas mengawasi dan mengelola organisasi sosial. 

Ketua Asosiasi Keamanan Cyber Tiongkok, Wang Xiujun (王秀军), sebelumnya juga menjabat sebagai 

wakil direktur Kantor Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat dan Kantor Informasi Internet Negara. Ketua 
Masyarakat Internet Tiongkok, Shang Bing (尚冰), adalah mantan ketua dan Sekretaris Partai China 
Mobile, yang merupakan operator jaringan seluler terbesar di dunia dalam hal jumlah pelanggan 
keseluruhan. 
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Salah satu tugas utama Masyarakat Internet Tiongkok adalah menjadi regulator tidak resmi undang-

undang konten internet RRT. Entitas di Tiongkok yang ingin mendapatkan lisensi penyedia konten 

internet Tiongkok (persyaratan untuk mendapatkan domain .cn) harus menandatangani dulu ‘Janji 

Publik tentang Kedisplinan kepada Industri Internet Tiongkok’ (中国互联网行业自律公约).19 

Penandatangan harus berjanji untuk memeriksa dan mengawasi informasi di situs web domestik dan 

asing yang dapat diakses oleh pengguna internet, menolak untuk memberikan akses ke situs web 

yang memublikasikan informasi 'berbahaya', dan mengurangi efek berbahaya dari informasi tersebut 

terhadap pengguna internet Tiongkok.20 Hal ini menjadikan Masyarakat Internet Tiongkok sebagai 

regulator dalam sistem kebijakan cyber, karena entitas di Tiongkok harus mematuhi janji publik 

agar dapat beroperasi secara legal. 

Kedua lembaga tersebut memiliki mandat untuk melaksanakan pertukaran dan kerja sama 

internasional dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan standarisasi internasional sebagai 

bagian dari lingkup kerja resmi mereka.21 
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Apa yang dimaksud kekuatan cyber Tiongkok? 
Kemampuan internet untuk membentuk lingkungan informasi menjadikan internet sebagai ruang 

yang bisa berpotensi bahaya dan peluang bagi PKT. Di lingkungan tanpa kontrol dan manajemen 

pihak yang ketat, potensi aliran informasi bebas dapat mendestabilisasi rezim otoritarian, seperti 

Pemerintah RRT, dan dipandang memiliki peluang cukup besar untuk intervensi langsung. 

Kekhawatiran PKT akan dampak politis dari media sosial tidak hanya hipotetis; selama Arab Spring 

dan protes Hong Kong, media sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi pengunjuk rasa.22 

Dalam pidatonya pada pertemuan pertama Kelompok Pimpinan Pusat untuk Keamanan Cyber pada 

tahun 2014, Xi Jinping mengatakan bahwa, untuk menjadi ‘negara adikuasa cyber’ (网络强国), 

Tiongkok harus memiliki teknologi sendiri sebagai sumber dari kekuasaan.23 Bagi PKT, keamanan dari 

potensi ancaman adalah yang hal yang paling penting. Keamanan tersebut dapat diperoleh melalui 

kekuasaan atas ruang, baik ruang fisik, seperti wilayah, atau ruang konseptual, seperti ruang cyber. 

Menjadi negara adikuasa cyber membutuhkan kemampuan membentuk ruang cyber, menetapkan 

aturan dan norma. Tetapi ada pengakuan dari PKT bahwa Tiongkok belum dapat melakukannya secara 

sepihak. Pada Konferensi Internet Dunia 2015 di Wuzhen, Xi Jinping mengulangi pernyataan bahwa 

‘Tiongkok bersedia bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat dialog dan pertukaran, 

mengelola perbedaan secara efektif, dan mendukung perumusan aturan internasional dalam ruang 

cyber yang umumnya diterima oleh semua pihak.’24 

Jadi, kekuatan cyber bagi RRT adalah masalah membantu diri sendiri (mengembangkan dan 

memanfaatkan kemampuan teknologi sendiri untuk mencapai kemandirian) dan kooptasi (membuat 

konsensus internasional tentang ide-idenya mengenai tata kelola internet global). 

 

Ruang cyber dan keamanan partai-negara 

Agar internet aman bagi PKT di dalam negeri, partai harus membentuk tata kelola ruang cyber di luar 

perbatasan Tiongkok. Rencana atau strategi ini tidak dilakukan sendiri. Sifat ruang cyber sebagai 

fenomena global berarti bahwa PKT tidak boleh hanya bergantung pada kekuatan monopoli domestik 

untuk mengamankan kepentingan dan menjaga keamanannya. Namun, tidak semua negara sejelas 

atau seaktif Tiongkok dalam mengartikulasikan dan mengamankan seperti apa ruang cyber yang 

mereka inginkan dan hukum apa yang ideal untuk mengaturnya. Selain itu, tidak semua negara 

memberikan dampak terhadap kebijakan dan ide melalui tindakan praktis yang memengaruhi fungsi 

dan struktur ruang cyber dan informasi yang ada di dalamnya, seperti yang dimiliki Tiongkok. 

Ide-ide kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola ruang cyber merupakan nilai inti dari 

kepemimpinan partai. Xi Jinping mengepalai badan koordinasi dan konsultasi kebijakan tinggi 

menteri yang kuat dan duduk langsung di bawah Komite Pusat PKT. Pandangan pribadinya tentang 

kebijakan cyber, tertuang dalam ideologi negara-partai resmi ‘Pemikiran Xi Jinping’, sangat penting 

dalam menyusun rencana dan lingkup regulasi internet di Tiongkok dan, oleh karena itu, juga 

mendorong usulan untuk masa depan tata kelola internet secara global. 

Xi memahami bahwa ruang cyber yang tidak diatur adalah proses transformatif yang belum pernah 

terjadi sebelumnya yang menimbulkan potensi ancaman bagi ekonomi, struktur sosial, dan 

keamanan rezim otoriter seperti Pemerintah RRT: 
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Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar dalam satu abad yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Revolusi teknologi dan transformasi industri babak baru telah semakin 
berkembang. Data sebagai sumber daya telah menjadi faktor baru dalam produksi. Teknologi 
informasi telah menjadi dasar baru dalam inovasi tinggi. Jaringan informasi telah menjadi 
infrastruktur baru. Ekonomi digital telah menjadi mesin ekonomi baru. Keamanan cyber telah 
menjadi tantangan keamanan baru yang sangat memengaruhi struktur ekonomi global, pola 
kepentingan, dan struktur keamanan, serta menambahkan notasi baru pada perubahan besar 
yang tidak diperkirakan selama satu abad. 

当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据资源成为

新生产要素，信息技术成为新创新高地，信息网络成为新基础设施，数字经济成为新经济

引擎，信息化成为新治理手段，网络安全成为新安全挑战，深刻影响着全球经济格局、利

益格局、安全格局，为百年未有之大变局增添了新的内涵.25
 

PKT tidak memusuhi ruang cyber; melainkan berusaha memanfaatkan kekuatan transformatif di 
ruang cyber dalam kepentingan pengembangan dan keamanannya sendiri. Upaya Tiongkok untuk 
menjadi negara adikuasa cyber tidak bertujuan untuk membangun versi alternatif internetnya sendiri, 
meskipun pada dasarnya berhasil dilakukan secara domestik melalui Great Firewall. Tujuannya 
adalah untuk internet di luar yurisdiksi RRT yang dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, 
manajemen sosial, dan prioritas keamanan nasional PKT. 

Cara PKT menerjemahkan target domestik tersebut menjadi kebutuhan internasional termasuk 
penggunaan sistem untuk memengaruhi grup di luar pihak untuk memenangkan teman dan sekutu. 
Sistem ini dapat mengubah pengaruh itu menjadi tindakan konkret yang melindungi PKT dari 
ketakutan terbesarnya: kejatuhannya dari kekuasaan.26 Sistem kebijakan cyber Tiongkok 
mengadopsi praktik yang bertujuan untuk mengkooptasi organisasi internasional dan 
menumbuhkan sekutu asing. Praktik tersebut termasuk lembaga PKT yang menyelenggarakan 
konferensi dan pertukaran internasional untuk mempromosikan dan membangun dukungan untuk 
dua konsep terkait: ‘kedaulatan internet’ dan ‘komunitas yang hidup bersama di ruang cyber’. 
Menunjukkan kepada negara lain bagaimana mereka dapat menggunakan ruang cyber untuk 
membentuk dan menekan perbedaan pendapat dalam masyarakat mereka sendiri adalah bagian 
dari strategi kooptasi tersebut. 

 

‘Kedaulatan internet’ 

‘Kedaulatan internet’ atau ‘kedaulatan cyber’ (网络主权) adalah salah satu dari empat prinsip 

yang disampaikan oleh Xi Jinping tentang bagaimana sistem tata kelola internet global harus 
diubah dengan cara yang familiar dengan model PKT. Dengan menggunakan prinsip kesetaraan 
kedaulatan kebijakan yang diterapkan dalam Piagam PBB, Xi berpendapat bahwa negara-negara 
berhak ‘secara independen untuk memilih jalur pengembangan cyber, model regulasi cyber, dan 
kebijakan publik internet, serta berpartisipasi dalam tata kelola dunia cyber secara setara’.27 

Semua negara mengatur dunia cyber dengan hukum dan peraturan sampai batas tertentu. Apa 
yang membedakan upaya RRT dari upaya negara lain adalah keyakinannya bahwa RRT memiliki 
hak untuk menggunakan kontrol penuh atas internet di dalam negeri, dengan target memperluas 
kontrol tersebut secara global. RRT ingin pihak lain meniru modelnya di luar negeri untuk 
menciptakan sistem tata kelola global yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh PKT. 

Dalam laporan resmi tahun 2010 yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara, RRT 
menegaskan hak tersebut, sebagai negara berdaulat, untuk mengatur ruang cyber sebagai ruang 
fisik dari wilayah yang diakuinya. Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa ‘internet dalam 
wilayah RRT berada dalam yurisdiksi kedaulatan Tiongkok. Kedaulatan internet Tiongkok harus 
dihormati dan dijaga.’28

 

 

 

 

 



Satu dekade kemudian, sebuah makalah akademis yang disponsori bersama oleh Asosiasi 
Keamanan Ruang Cyber Tiongkok dan dipublikasikan di situs web Administrasi Ruang Cyber 
Tiongkok bahkan lebih eksplisit menyebutkan tentang hubungan antara kedaulatan negara dan 
ruang cyber: 

Kedaulatan cyber adalah perluasan alamiah dari kedaulatan negara di ruang cyber. Ini adalah 
kekuasaan tertinggi dan kemerdekaan eksternal yang dinikmati suatu negara atas fasilitas 
jaringan, subjek jaringan, perilaku jaringan dan data serta informasi jaringan terkait di dalam 
wilayahnya berdasarkan kedaulatan negara. 

网络主权是国家主权在网络空间的自然延伸，是一国基于国家主权对本国境内的网络 

设施、网络主体、网络行为及相关网络数据和信息等所享有的最高权和对外独立权.29
 

PKT mempertimbangkan kedaulatan wilayah dan kedaulatan cyber agar tidak dapat dipisahkan. 
Kedua gagasan kedaulatan teritorial dan ruang cyber itu bertentangan satu sama lain; PKT mencari 
kontrol data yang berdaulat di dalam perbatasannya sembari mencari kontrol ekstrateritorial atas 
data dan entitas Tiongkok di luar RRT dengan memaksa entitas Tiongkok yang beroperasi di luar 
negeri untuk bekerja sama dengan Negara tersebut. Gagasan ini ditunjukkan dalam pidato 
pembukaan Xi Jinping pada konferensi Internet tahun 2015, di mana ia melihat kedaulatan cyber 
dengan cara yang sama seperti pemimpin melihat kedaulatan wilayah: 'tidak ada negara yang boleh 
mengejar hegemoni cyber, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, atau mendukung, terlibat 
dalam, atau berkonspirasi dalam aktivitas cyber yang dapat merusak keamanan nasional negara 
lain.’30

 

 
‘Komunitas hidup bersama di ruang cyber’ 

Konsep ‘komunitas hidup bersama bagi umat manusia’ (人类命运共同体) pertama kali muncul 

dari Hu Jintao pada 2007 dan 2012 dan sejak itu berkembang sebagai konsep dari Xi Jinping.31 
Dalam pemahaman Xi, konsep tersebut mencakup gagasan bahwa ‘Tiongkok yang lebih aktif 
dalam urusan global … dapat memberi manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan populasi 
di seluruh dunia, dan mempromosikan “reformasi dan pengembangan [dari] sistem tata kelola 
global”.’32 Pandangan ini pada akhirnya menjadi yang terpenting dalam kerangka kebijakan luar 
negeri dan strategi nasional Beijing.33

 

Menurut CAC, frasa ‘komunitas hidup bersama di ruang cyber’ (网络空间命运共同体) mewujudkan 

dan merupakan praktik penting dari konsep ‘komunitas hidup bersama bagi 

umat manusia’ dalam konteks ruang cyber.34 Dalam konsep sebelumnya, PKT berencana 
mengembangkan ruang cyber yang damai, aman, terbuka, kooperatif, dan teratur yang sesuai dengan 
arahan dan keinginan PKT, kesemuanya dianggap perlu untuk menciptakan sistem tata kelola 
internet global yang multilateral dan transparan.35 Konferensi Internet Dunia berfungsi sebagai 
platform untuk mengembangkan sistem tata kelola internet global yang diperkenalkan dengan 
konsep ‘komunitas hidup bersama di ruang cyber'. Sebagai gagasan di bawah payung 'komunitas 
hidup bersama bagi umat manusia', mengembangkan ruang cyber Tiongkok menjadi terkait erat 
dengan kebijakan luar negeri dan strategi nasional PKT. 

Ketika Xi memperkenalkan konsep membangun ‘komunitas hidup bersama di ruang cyber’ pada 
Konferensi Internet Dunia tahunan kedua pada tahun 2015, ia menekankan empat prinsip tata 
kelola internet global dan proposal lima poin mengenai pengembangan dan tata kelola internet.36

 

Di antara empat prinsip tersebut adalah ‘mendukung keterbukaan dan kerja sama’ dan 
‘membangun tatanan yang sehat'.37 Meskipun ide-ide itu terdengar tidak berbahaya, PKT berencana 
untuk mendorong kerja sama di ruang cyber untuk memperluas visinya tentang ruang cyber ke 
negara-negara yang meminta bantuan RRT dalam mempercepat pembangunan  
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infrastruktur internet. Tiongkok sudah memberi pengaruh pada lingkungan internet di Afrika: 

Dengan dukungan teknis dari Tiongkok, pemerintah setempat di Afrika Timur melakukan eskalasi 

sensor di platform media sosial dan internet.38 

Pada tahun 2019, setelah Xi pertama kali memperkenalkan prinsip tata kelola internet global di tahun 

2015, panitia penyelenggara Konferensi Internet Dunia merilis dokumen konsep berjudul ‘Bersama 

Membangun Komunitas Hidup Bersama di Ruang Cyber’ yang menyerukan komunitas internasional 

untuk bekerja bersama-sama untuk mendukung pengembangan internet dan tata kelola bersama.39 

Dengan menjadi penyelenggara Konferensi Internet Dunia dan mengembangkan platform lain, PKT 

mengklaim bahwa mereka mampu ‘memajukan tata kelola internet global yang lebih adil dan 

merata’.40 Dengan konsep membangun ‘komunitas hidup bersama di ruang cyber’, Xi mengusulkan 

tentang penyediaan ‘solusi Tiongkok untuk pengembangan dan tata kelola internet global, dan 

menyumbangkan kebijaksanaan Tiongkok’.41 Ini adalah visi Tiongkok "sentris" terkait ruang cyber, 

sama seperti Prakarsa Belt & Road yang merupakan visi Tiongkok sentris untuk ekonomi dunia. 

Strategi Kerjasama Internasional RRT tentang Ruang Cyber yang memberikan penjelasan 

tentang pandangan dan ideologi PKT tentang ruang cyber internasional, mencatat bahwa 

ruang cyber telah menjadi ‘saluran untuk penyebaran informasi’, ‘mesin untuk pertumbuhan 

ekonomi’, platform untuk tata kelola sosial, dan ‘jembatan baru untuk komunikasi dan kerja 

sama’. Karena dunia cyber adalah sarana baru untuk hal yang dirujuk PKT sebagai kerja sama 

internasional, partai yakin bahwa komunitas internasional harus bekerja bersama ‘untuk 

menerapkan sistem tata kelola global berbasis aturan’ untuk ruang cyber.42 

Dalam proposal Xi untuk tata kelola global bersama, RRT memiliki akses ke mekanisme dan platform 

tata kelola internasional untuk mengontrol dan memantau ruang cyber.43 Jika dilaksanakan, hal itu 

akan memiliki dampak yang signifikan pada kebebasan internet dunia. Seperti yang disebutkan Xi 

dalam sambutannya pada tahun 2015, Internet adalah alat yang andal untuk penyebaran informasi 

dan tata kelola sosial (juga disebut sebagai ‘manajemen sosial’). Manajemen sosial bergantung pada 

pembentukan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan operasi yang akan dimungkinkan melalui 

konsep Xi tentang tata kelola ruang cyber bersama.44 
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Memengaruhi tata kelola internet global 

Jangkauan Konferensi Internet Dunia 

Salah satu platform paling menonjol untuk mengungkapkan gagasan PKT tentang ruang cyber 
dan tata kelola internet adalah konferensi tahunan yang diadakan di Provinsi Zhejiang, kecuali 
sebagian konferensi virtual yang diadakan pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya pandemi 
Covid‑19. Sejak tahun 2014, delegasi yang diundang dijamu di Wuzhen, kota bersejarah di utara 

Zhejiang, pada Konferensi Internet Dunia (世界互联网大会; WIC). WIC adalah forum yang 

bertujuan untuk membangun konsensus internasional tentang visi PKT terhadap internet, yang 
berjalan dengan cita-cita PKT bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk berusaha 
membangun 'komunitas hidup bersama di ruang cyber'. 

WIC diorganisir langsung oleh CAC dan Pemerintah Provinsi Zhejiang, dan diorganisir bersama oleh 
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, Persatuan Telekomunikasi Internasional, Organisasi 
Hak Kekayaan Intelektual Dunia dan GSMA45 (lihat Gambar 2).46 Dihadirkan sebagai forum global yang 
dipandu oleh komunitas internasional, WIC bertujuan untuk menarik minat peserta dan pembicara 
tamu dari perusahaan dan pemerintah asing. Meskipun pertemuan tersebut berkedok konferensi yang 
diselenggarakan oleh komunitas internasional, ajang tersebut sebenarnya berada di bawah organisasi 
dan pengawasan langsung pejabat PKT. 

Pada tahun 2014, ketika WIC pertama kali diadakan, kritik dari audiens internasional menyebutkan 
ironi bahwa Tiongkok, negara yang memiliki lingkungan media paling ketat di dunia, 
menyelenggarakan ajang dengan tema ‘dunia yang saling terhubung, bersama, dan diatur oleh 
semua’.47 Pada WIC yang pertama, dilaporkan bahwa penyelenggara mencoba mengajak peserta 
untuk menyetujui draf deklarasi yang dimaksudkan untuk merepresentasikan pandangan konsensus 
dari peserta konferensi dengan menyelipkannya di bawah pintu kamar hotel peserta di malam hari.48 
Draf tersebut mengajak masyarakat internasional untuk ‘bekerja sama membangun sistem tata kelola 
internet internasional multilateralisme, demokrasi dan transparansi dan ruang cyber perdamaian, 
keamanan, keterbukaan dan kerja sama’.49 

Draf tersebut menyebutkan pentingnya menghormati ‘kedaulatan internet’ semua negara dan 
kebutuhan untuk bersama-sama menjaga keamanan cyber dengan memerangi kejahatan cyber 
dan melindungi privasi individu dan keamanan informasi, dan mengajak para peserta untuk 
‘menghancurkan semua saluran penyebaran informasi tentang terorisme kekerasan’. Para peserta 
juga diminta untuk ‘menyebarluaskan’ ‘energi positif’ (frasa penting di era Xi yang menyebutkan 
konten dengan menempatkan PKT dan pemerintah dari sisi positif) di ruang cyber, 
menggaungkan seruan Xi kepada pejabat Tiongkok untuk ‘memberikan cerita yang bagus tentang 
Tiongkok’.50 Proposal tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan PKT akses dan untuk 
memengaruhi peraturan internet di luar yurisdiksinya; tetapi berusaha untuk menyebarkan 
'energi positif' tersebut, satu bentuk kekuatan lunak yang dimanipulasi secara global. 

WIC terbaru, yang diadakan pada September 2021, mencerminkan tindakan keras PKT terhadap 
perusahaan internet dan teknologi Tiongkok. Karena partai menggunakan regulator negara, 
termasuk CAC, untuk menegakkan protokol keamanan data dan melakukan penyelidikan anti-
monopoli, mereka berupaya menyelaraskan perusahaan teknologi dengan tujuan partai.51 WIC 
2021 lebih berfokus pada keamanan cyber dan tata kelola data dibandingkan dari tahun-tahun 
sebelumnya, di mana dari 20 forum yang diadakan selama konferensi, empat forum difokuskan 
pada regulasi dan perundang-undangan data, keamanan cyber, dan tata kelola digital.52 Dengan 
menerima pedoman kebijakan baru yang baru-baru ini diterbitkan oleh CAC 
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yang mengharuskan perusahaan internet untuk meningkatkan kontrol atas ekspresi online, beberapa 

eksekutif, termasuk perwakilan dari perusahaan induk WeChat, Tencent, pada konferensi tersebut 

berjanji untuk ‘menciptakan ruang cyber yang bersih’.53 Meskipun WIC diarahkan untuk komunitas 

internasional, sebagian besar konferensi tahun 2021 berfokus pada isu-isu yang relevan dengan 

lingkungan cyber di RRT yang mendorong kontrol yang lebih besar atas ekspresi online. 

Meskipun WIC berusaha menarik minat audiens asing, akan tetapi upaya itu tidak berhasil menarik 

minat Barat secara signifikan. Pemerintah AS dan pemerintah Barat lainnya sangat berhati-hati 

dalam mendukung WIC, dan hanya mengirim staf kedutaan tingkat rendahan untuk hadir.54 Strategi 

tersebut bertolak belakang dengan negara-negara Asia Tengah dan Rusia yang mengirimkan 

delegasi tingkat tinggi untuk menghadiri konferensi.55 Hampir sama, negara-negara Digital Silk Road 

serta Prakarsa Belt & Road diwakili maksimal dalam WIC ini, sedangkan kehadiran pemerintah AS 

dan UE hanya sedikit.56 
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Gambar 2: Organisasi Konferensi Internet Dunia dan mitranya 
 

Sumber: Ilustrasi penulis ASPI. 
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Susunan organisasi Konferensi Internet Dunia 

Dengan menggunakan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi tumpang tindih kepemimpinan 

antara partai dan lembaga negara, contoh di bawah ini menyoroti hubungan erat antara Departemen 

Propaganda Pusat, CAC dan WIC. Mengidentifikasi area tumpang tindih tersebut menunjukkan 

penggunaan WIC oleh PKT sebagai perpanjangan dari agenda kebijakan luar negeri bersatu untuk 

menetapkan norma bagi komunitas cyber internasional. 

Dalam persiapan untuk konferensi tahun 2019 dan 2020, Dewan Negara RRT mengadakan konferensi 

pers di mana perwakilan yang ditunjuk berbicara tentang WIC. Pada tahun 2020, wakil direktur CAC, 

Zhao Zeiang, berperan sebagai perwakilan yang ditunjuk, dan siaran pers menyatakan bahwa Zhao 

telah dipercaya oleh komite pelaksana WIC untuk membahas persiapan untuk WIC. Pada konferensi 

pers tahun 2020, Zhu Guoxian (anggota Komite Tetap dalam Komite Provinsi Zhejiang dan direktur 

Departemen Propaganda Komite Provinsi Zhejiang) juga hadir untuk membahas persiapan WIC.57 

Di konferensi pers tahun 2020 untuk WIC, Zhao Zeliang menguraikan bahwa WIC 2020 akan 

berusaha untuk menerapkan pemikiran Sekretaris Jenderal Xi Jinping tentang konsep Tiongkok 

sebagai negara adikuasa cyber dan pada gagasan membangun hidup bersama di ruang cyber. 

Zhao juga menyatakan bahwa WIC akan terus membantu membangun platform internasional 

untuk tata kelola bersama internet global.58 Pejabat PKT lainnya, termasuk Huang Kunming 

(anggota Polit Biro Komite Pusat, kepala Departemen Propaganda Pusat dan kepala Kelompok 

Terkemuka untuk Kampanye Pembelajaran dan Pendidikan Sejarah Partai) juga memberikan 

pidato di WIC.59 

Zhuang Rongwen (Wakil Menteri Departemen Propaganda Pusat yang disebutkan di atas, direktur 

Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat dan direktur SIIO) menjabat sebagai ketua panitia penyelenggara 

WIC untuk WIC 2020.60 

Konferensi pers Dewan Negara untuk WIC tahunan menunjukkan pentingnya konferensi tersebut 

bagi PKT. Sebagai fungsi di bawah kontrol Xu Lin yang menjabat sebagai Menteri Kantor Informasi 

Dewan Negara dan wakil kepala Departemen Propaganda Pusat, konferensi pers ini dimaksudkan 

untuk menyelaraskan dengan misi Departemen Propaganda Pusat.61 

WIC menciptakan platform yang memungkinkan PKT untuk menyebarkan ideologinya mengenai 

tata kelola internet kepada audiens internasional. 
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Kesimpulan 
Dengan prakarsa Xi Jinping untuk ‘membangun komunitas dengan kehidupan bersama di ruang 

cyber’, PKT berusaha untuk memberlakukan kebijakan bersama dengan pemerintah dan 

perusahaan internasional tentang mekanisme untuk membuat tata kelola bersama internet global, 

atau setidaknya menumbuhkan segmen nasionalnya, sambil membentuk kembali norma dan 

standar global berdasarkan model pendekatan PKT di dalam negeri. Pendekatan yang salah dalam 

menanggapi prakarsa ini dapat mengakibatkan penerapan mekanisme sensor di yurisdiksi di luar 

RRT, seperti yang sudah mulai terjadi di beberapa negara Afrika. 

Akan tetapi, mendapatkan status ‘negara adikuasa cyber’, sangat penting bagi PKT untuk berhasil 

menerapkan tata kelola bersama dan pengembangan internet yang Tiongkok "sentris". Untuk 

mencapai status tersebut, Tiongkok berusaha berkolaborasi secara internasional. Konferensi Internet 

Dunia menjadi kesempatan bagi Tiongkok untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional 

dalam inovasi pengembangan internet selain bekerja sama dalam mekanisme tata kelola bersama 

internet. 

Meskipun konferensi Internet Dunia dihadirkan sebagai platform yang dikembangkan dan 

dilaksanakan bersama-sama oleh Tiongkok dan masyarakat internasional, namun konferensi ini 

tetap saja berada di bawah manajemen dan pengawasan langsung pejabat bawah sistem kebijakan 

cyber Tiongkok. Karena kurangnya transparansi dalam sistem kebijakan cyber Tiongkok, negara-

negara yang bekerja sama dengan Tiongkok dalam pengembangan internet dan berpartisipasi 

dalam konferensi Internet Dunia harus waspada. 

Ketika menanggapi topik tata kelola bersama internet dan strategi pembangunan dengan Tiongkok, 

negara-negara ini harus mempertimbangkan masa depan ruang cyber dan informasi apa yang harus 

dibagikan, dan bahkan dikendalikan, oleh negara-negara seperti Tiongkok. 
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CAC Cyberspace Administration of China (Administrasi Ruang Cyber Tiongkok) 

CCP Chinese Communist Party ( PKT/Partai Komunis Tiongkok) 

EU European Union (UE/Uni Eropa) 

PRC People’s Republic of China (RRT/Republik Rakyat Tiongkok) 

SCIO State Council Information Office (Kantor Informasi Dewan Negara) 

SIIO State Internet Information Office (Kantor Informasi Internet Negara) 

UN United Nations (PBB/Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

WIC World Internet Conference (Konferensi Internet Dunia) 
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