
ABSTRAK

Penelitian ini mengaji efektivitas diaspora Falun Gong dalam membentuk 
opini  global.  Latar  belakang  penelitian  ini  dipaparkan  mulai  dari  represi 
Pemerintah Komunis Cina (PKC) terhadap praktisi Falun Gong yang memaksa 
para praktisi untuk melakukan diaspora ke seluruh dunia. Diaspora ini bergerak 
dalam  jaringan  komunitas  pelaku  diaspora  dan  praktisi  di  AS  dan  Eropa. 
Meskipun  demikian,  jaringan  tersebut  tidak  mampu  menekan  PKC  untuk 
menghapuskan kebijakan pelarangan gerakan ini.  Opini  global  muncul  sebagai 
opsi menekan PKC. Keterkaitan antara diaspora Falun Gong dan opini global ini 
menjadi sudut pandang utama permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini; 
sejauhmana  efektivitas  diaspora  Falun  Gong mampu membentuk  opini  global. 
Permasalahan  tersebut  dianalisis  dengan  menghubungkan  diaspora  dan  opini 
global yang dijembatani oleh teori  global social movement oleh Donatella Della 
Porta dan Mario Diani. Kosmopolitanisme muncul sebagai fasilitas bagi diaspora 
dalam  global  social  movement di  ranah  transnasionalisme.  Global  social  
movement membentuk opini global melalui mobilisasi opini publik dalam tribunal 
dan  public meetings yang dilandasi  boomerang pattern oleh Keck dan Sikkink 
untuk  menjadi  public  pressure.  Dari  kerangka  pemikiran  tersebut  diperoleh 
jawaban sementara bahwa diaspora Falun Gong sangat efektif dalam membentuk 
opini global. Para pelaku diaspora Falun Gong membentuk jaringan media dan 
komunitas  di  AS  dan  Eropa  dalam  proses  mobilisasi  opini  publik  hingga 
memunculkan respon balik Inter-Governmental Organizations (IGOs) dan Non-
Governmental Organizations (NGOs) bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Respon 
tersebut  ditanggapi  secara  formal  oleh  Kongres  AS  dan  Parlemen  Uni  Eropa 
hingga memunculkan  Resolusi  HAM terkait  Falun Gong.  Berdasarkan  temuan 
hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa diaspora Falun Gong sangat efektif 
membentuk  opini  global.  Diaspora  Falun  Gong  secara  tidak  langsung mampu 
membentuk opini global melalui pembentukan jaringan komunitas dan media di 
AS dan Eropa.

Kata-kata  kunci:  boomerang  pattern,  diaspora  Falun  Gong,  global  social  
movement, kosmopolitanisme, opini global

xvi

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEKTIVITAS DIASPORA FALUN ... ROMMEL UTUNGGA PASOPATI


	COVER
	DAFTAR ISI
	ABSTRAK
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA



