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BAB I 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Korean wave atau hallyu merupakan kebudayaan pop culture yang berasal 

dari Republik Korea Selatan. Hampir sama dengan pop culture dari amerika 

serikat, Korean wave juga menjual prodak-prodak kebudayaan melalui film, 

musik, drama dan kebiasaan dengan memadukan unsur tradisional serta modern di 

dalamnya. Penyebaran produk budaya korea melaui  Korean Wave atau hallyu 

sudah merambah ke pasar dunia, dimana saat ini hampir di seluruh penjuru dunia 

menikmati  budaya pop ini. Budaya dalam suatu negara meliputi film, musik, 

tarian-tarian, fotografi, makanan, dan sebagainya adalah hal yang bisa untuk 

dibungkus secara atraktif atau menarik dan mudah mendapat perhatian dari 

masyarakat nasional maupun Internasional, dan dapat dipercaya melalui diplomasi 

budaya, hubungan yang lebih baik dengan negara lain, kerjasama, yang tentunya 

akan bisa memberikan keuntungan di berbagai aspek akan mudah dijalin.
1
   

Secara umum diplomasi publik dipahami sebagai suatu upaya untuk 

mempengaruhi publik internasional (negara lain) demi tercapainya kepentingan 

nasional suatu negara.Upaya ini biasanya dilakukan dengan membentuk sebuah 

jaringan komunikasi sebagai wadah promosi kebijakan luar negeri.
2
  

                                                           
1
 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang “perkembangan dan tantangan” halaman 8 

2 Intan Puspitasari Lestaluhu,peran diplomasi publik Internasional  

http://www.scribd.com/doc/88876176/Peran-Diplomasi-Publik-Internasional diakses tanggal 25-

03-2013 

http://www.scribd.com/doc/88876176/Peran-Diplomasi-Publik-Internasional
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Diplomasi Publik yang di lakukan oleh pemerintah berintergrasi juga 

dengan  individu atau kelompok di luar pemerintahan semisal NGO, corporation, 

artis bahkan orang yang berpengaruh di bidangnya. Di Republik Korea Selatan 

sendiri diplomasi publik yang saat ini sangat menonjol memang di lakukan oleh 

pemerintah melalui bintang-bintang Republik Korea Selatan yang terkenal di luar 

negeri. Promosi negara bahkan kota di lakukan juga menggunakan jasa para artis 

tersebut. Saat ini kebudayaan sudah menjadi suatu alat suatu negara untuk 

mempromosikan negara tersebut, baik secara kebudayaannya atau bahkan 

ekonominya yang tetap menjadi  sarana politik luar negeri. Kepentingan suatu 

negara melalui Diplomasi melalui  kebudayaan saat ini sangatlah tepat, dimana 

jarak antar negara tak lagi terlihat dengan adanya teknologi. Republik Korea 

Selatan dengan baik dapat menjadikan budaya mereka sebagai soft power yang 

dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional, selain itu 

kebudayaannya juga menjadi dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia 

Jika berbicara mengenai perekonomian, memang tak lepas dari sektor 

makro dan mikronya. Ekonomi Mikro membahas kegiatan perekonomian individu 

,pemasukan dan penawaran dan laba rugi suatu perusahaan
3
. Sedangkan Ekonomi 

makro membahas kegiatan ekonomi secara keseluruhan (agregat), antara lain 

pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan 

kebijakan ekonomi
4
 . Selain itu Gambaran besar dari ekonomi Makro adalah 

                                                           
3
 Nyoman Sudapet, Ekonomi Mikro dan Makro di akses dari  

http://nyomansudapet.dosen.narotama.ac.id/2012/02/08/ekonomi-mikro-dan-makro-
%E2%80%93-pengertian-dan-perbedaan/ diakses pada 20 desember 2013 13:22 
4
 ibid 

http://nyomansudapet.dosen.narotama.ac.id/2012/02/08/ekonomi-mikro-dan-makro-%E2%80%93-pengertian-dan-perbedaan/
http://nyomansudapet.dosen.narotama.ac.id/2012/02/08/ekonomi-mikro-dan-makro-%E2%80%93-pengertian-dan-perbedaan/
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perekonomian secara meluas sererti pertumbuhan ekonomi dan pengganguran
5
. 

Menurut Prahatma Rahadja dan Mandala Manurung ekonomi mikro diartikan 

sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa mengenai bagian-bagian 

kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian
6
  

Dampak Korean Wave atau hallyu  terhadap Pada Perekonomian Makro 

di Republik Korea Selatan: 

Saat ini menunjukkan bahwa hallyu menyokong GDP Republik Korea 

Selatan sebanyak 0,2% hallyu menyokong $1,87 miliar atau 2,14 triliun won pada 

sektor ekspor dan pariwisata pada tahun 2004. Di kategori penjualan barang-

barang lokal, hallyu mampu menyumbang $918 miliar
7
 .  Keuntungan dari sektor 

pariwisata, produk dalam negeri yang mulai digemari masyarakat internasional 

sampai pemasukan dari hak siar drama-drama korea selatan di luar negeri.  

Dengan  banyaknya musisi Republik Korea Selatan (boyband,girlband,band,solo) 

menjadikan pendapatan dari sektor ini salngatlah besar,   dengan  pendapatan total 

sebanyak 997.3 milyar Won serta nilai ekspor sebesar 48.5 milyar Won dan 

sebanyak 78.728 tenaga kerja yang diserap dari sektor ini. Pemerintah Republik 

Korea Selatan telah mengakui bahwa peningkatan minat dalam budaya populer 

Republik Korea Selatan akan menguntungkan sektor ekspor negara itu. Menurut 

                                                           
5
 Matthew Bishop, Ekonomi panduan lngkap dari A sampai Z, hlm 192,Pustaka baca 2010 

Yogyakarta 
6
 Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi), Prahatma Rahadja dan Mandala 

Manurung, halaman 10, Lembaga Penerbitan Fak. Ekonomi Universitas Indonesia,2002 , Jakarta  

7 Korean wave dan peningkatan [erekonomian korea selatan diakses dari 
http://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/ diakses pada 2-12-
2013 18:23 

http://www.seniberpikir.com/korean-wave-dan-peningkatan-perekonomian-korea-selatan/
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perkiraan pemerintah, sebesar US $ 100 juta atau peningkatan ekspor hasil produk 

budaya dalam peningkatan ekspor US $ 412 juta  barang-barang konsumen 

lainnya8. 

Tabel 1.1 Ekspor budaya dan Hiburan Republik Korea Selatan9 

 

 

 

 

 

 

 

Dampak Korean Wave atau hallyu terhadap Perekonomian Mikro di 

Republik Korea Selatan 

Selain pemerintah peran Swasta atau non government Community juga 

sangat besar. SM entertaiment
10

 adalah pemasok serta penyedia artis-artis hallyu 

                                                           
8
 Ina  global, http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-

standardized-catchy-tunes diakses pada 15 desember 2013 15:23  
9
 Jennifer Rousse, K-pop : the story of the well-oiled industry of standardized catchy tunes, 

diakses melalui http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-
standardized-catchy-tunes pada 15 desember 2013 16:25 

 
 

 

http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-standardized-catchy-tunes
http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-standardized-catchy-tunes
http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-standardized-catchy-tunes
http://www.inaglobal.fr/en/music/article/k-pop-story-well-oiled-industry-standardized-catchy-tunes
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yang akan di orbitkan ke internasional seperti super junior, Girl Generation atau 

SNSD, BoA,EXO dan lain-lain. SM entertaiment juga merupakan menejemen artis 

tersukses di Republik Korea Selatn saat ini. Di lihat dari jumlah pendapatan yang 

mereka dapat, yakni sebesar 162 millyar Won pada tahun 2013
11

 serta menyerap 

lebih dari 1000 tenaga kerja pada 2013. Dari banyaknya pendapatan yang di dapat 

pihak SM entertaiment atau swasta membuat peranan non-goverment dalam 

penyokong perekonomian di Republik Korea Selatan juga sangat besar. Dengan 

rincian pendapatan Girl Generation meraup $19.3 juta. Sedangkan Super Junior 

meraup $12.3 juta USD
12

 

Selain itu Kontribusi Korean Wave selain berperan besar dalam kegiatan 

ekspor ternyata juga sangat berpengaruh dalam peningkatan jumlah pariwisata ke 

Republik Korea Selatan yang setiap tahun naik selama Korean Wave berlangsung. 

Apa yang ditonton orang terutama orang-orang di luar negeri dalam tayangan 

film-film drama Republik Korea Selatan yang selalu menunjukkan bagaimana 

keindahan Republik Korea Selatan dan nilai-nilai sosialnya, mampu menarik 

mereka untuk datang langsung melihat lokasi syuting film-film tersebut. Hal 

tersebut kemudian mampu menjadi pembangkit perekonomian yang baik bagi 

Republik Korea Selatan. Sebagai contoh dimana pada film Winter sonata  yang 

berlokasi di Pulau Jeju. Dahulu pulau itu bukan menjadi tujuan utama, namun 

                                                                                                                                                               
10

 Soo Man Entertaiment 
11

Forbes, Soo Man Entertaiment Market  cap diakses dari http://www.forbes.com/companies/s-
m-entertainment/ diakses pada 15 desember 2013 
12

Era, H.Pendapatan SM Entertainment  Diakses dari 
http://koreanindo.net/2012/03/17/berapakah-pendapatan-masing-masing-5-grup-teratas-dari-
sm-entertainment/ diakses pada 22 desember 2013 15:08 

http://www.forbes.com/companies/s-m-entertainment/
http://www.forbes.com/companies/s-m-entertainment/
http://koreanindo.net/2012/03/17/berapakah-pendapatan-masing-masing-5-grup-teratas-dari-sm-entertainment/
http://koreanindo.net/2012/03/17/berapakah-pendapatan-masing-masing-5-grup-teratas-dari-sm-entertainment/
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setelah film Winter sonata meledak di pasar internasional membuat Pulau ini 

menjadi salah satu tujuan utama para turis ke Republik Korea Selatan. 

 Selain itu pendapatan Negara-negara lain yang terpengaruh cukup besar 

dimana sering di adakannya konser-konser internasional yang di lakukan. Di 

jepang Konser Super Junior dengan 110.000 penggemar mendapatkan keuntungan 

₩ 15700000000 ($ 13.000.000 USD) hanya dengan dua hari tampil pada tahun 

2012
13

. Selain di Jepang komoditi Korean Wave juga merambah ke Negara lain. 

Ekspor drama Republik Korea Selatan ke Taiwan yang memberikan pendapatan $ 

9.7 juta dollar Amerika Serikat /AS atau sekitar 35% dan Asia Tenggara yang 

memberikan sekitar $ 6 juta dollar AS atau sama dengan 23,1 %
14

. Selain itu di 

Indonesia, drama dari Republik Korea Selatan mendapatkan reting yang bagus 

menurut Survei AC Nielsen Indonesia menunjukkan Endless Love rating-nya 

mencapai 10 (ditonton sekitar 2,8 juta pemirsa di lima kota besar), mendekati 

Meteor Garden dengan rating 11 (sekitar 3,08 juta pemirsa) di tahun 2003
15

 

Selain peran Non State menyebarkan Korea atau hallyu Pemerintah 

Republik Korea Selatan juga memberikan dana bantuan atau hibah kepada 

organisasi-organisasi di mancanegara yang ikut mengenalkan kebudayaan 

Republik Korea Selatan. Hal tersebut dimaksudkan agar mereka bisa ikut 

mempromosikan nilai kebudayaan Republik Korea Selatan tidak hanya melalui 

                                                           
13

 Kidhae,Penghasilan 3 Agensi Besar Korea diakses dari 
http://koreanindo.net/2012/07/16/berapakah-penghasilan-konser-di-jepang-dari-tiga-agensi-
besar-di-korea/ diaskes pada 31-12-2013 pada 14:06 
14

Sjafri, r. Invasi K-Pop juga Terasa di Jepang: Sebuah Catatan Tryerter.  
http://sosbud.kompasiana.com/2013/07/04/invasi-k-pop-juga-terasa-di-jepang-sebuah-catatan-
570893.html diaskes pada 31-12-2013 pada 14:13 
15

 Opcit  

http://koreanindo.net/2012/07/16/berapakah-penghasilan-konser-di-jepang-dari-tiga-agensi-besar-di-korea/
http://koreanindo.net/2012/07/16/berapakah-penghasilan-konser-di-jepang-dari-tiga-agensi-besar-di-korea/
http://sosbud.kompasiana.com/2013/07/04/invasi-k-pop-juga-terasa-di-jepang-sebuah-catatan-570893.html
http://sosbud.kompasiana.com/2013/07/04/invasi-k-pop-juga-terasa-di-jepang-sebuah-catatan-570893.html
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televisi namun juga bisa dilihat secara langsung. Peran pemerintah dapat dilihat 

pada 20 tahun lalu, ketika pemerintah Republik Korea Selatan merancang sebuah 

Republik Korea Selatan masa depan, dengan budayanya yang digandrungi banyak 

orang di dunia. Pemerintah Republik Korea Selatan sejak saat itu memberikan 

program beasiswa besar-besaran bagi para artis dan seniman di negaranya, untuk 

belajar di Amerika Serikat dan Eropa. Dari program inilah dihasilkan artis-artis 

berpengalaman yang mengerti selera musik, gaya hidup, bahkan selera pasar. Dari 

sini kolaborasi antara pemerintah dan non-goverment mulai terjalin. Pemerintah 

pun juga memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap penyebaran 

pengaruh hallyu yang semakin memuncak dan menigkatkan jati diri bangsa. 

Dengan demikian menyebar luasnya pengaruh budaya hallyu,akan memainkan 

peranan penting dalam meningkatkan jati diri bangsa
16

 

Dalam penulisan ini penulis lebih menekakan pembahasan tentang 

diplomasi publik Republik Korea Selatan yang di hubungkan dengan peningkatan 

ekonomi. Adapun alasan penulis memilih penelitian tentang diplomasi publik  

Republik Korea Selatan melalui hallyu di karenakan saat ini Republik Korea 

selatan telah bermetamorfosis, yang dahulu dikenal sebagai negara industri 

berubah menjadi negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi dikarenakan 

diplomasi kebudayaan mereka berupa K-POP ke dunia internasional.  

                                                           
16

 Reza Lukmanda Yudhantara “Korean Wave (Hallyu)sebagai soft diplomacy Korea Selatan di 
akses dari http://www.academia.edu/3435822/Hallyu_Soft_Power_Korea_Selatan pada 15 
desember 2013  

http://www.academia.edu/3435822/Hallyu_Soft_Power_Korea_Selatan
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Maka dari situ penulis mmenggambil judul penelitian “ Diplomasi publik 

Republik Korea Selatan Melalui Halyu Terhadap Perekonomian Republik 

Korea Selatan” sebagai penulisan tugas akhir Hubungan Internasionalnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang di atas penulis dapat menarik rumusan 

masalahnya yaitu: Bagaimana Diplomasi Publik Republik  Korea Selatan 

Memalui Hallyu Terhadap Perekonomian Republik Korea Selatan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Republik 

Korea selatan menggembangkan Perekonomian melalui diplomasi publiknya. 

1.4 Pelitian terdahulu 

Dalam Skripsi “Ayu Riska Wahyudia-soft diplomacy korea selatan” ia 

menjelaskan bahwa dalam diplomasinya Korea Selatan menggunakan K-POP 

sebagai sarana diplomasinya ke dunia Internasional. Memang saat ini K-pop 

merupakan salah satu yang menunjang perekonomian Republik Korea Selatan. 

Dalam Skripsi tersebut ia juga menjelaskan tentang Pembangunan citra suatu 

bangsa di luar negeri termasuk dalam penanganan berbagai isu politik, ekonomi, 

sosial budaya yang didasarkan pada norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat 

dalam negeri tanpa mengabaikan norma pergaulan internasional. Setelah melihat 

dan membandingkan dari skripsi ini, penulis melihat satu kesamaan yang juga 

mendukung konsep tulisan ini, yaitu dengan adanya K-pop serta Korean Wave 

secara tidak langsung pariwisata serta perekonomian Republik Korea Selatan 

meningkat, yang di karenakan Diplomasi Kebudayaan yang dilakukan. Namun 
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perbedaannya ialah dalam penulisan ini penulis melihat dari sektor ekonomi tak 

hanya di pengaruhi oleh non state ataupun state-nya saja namun juga adanya 

kolaborasi Antara pemerintah dengan non state di dalamnya. Dikareakan  Di 

Republik Korea Selatan sendiri memang K-Pop merupakan alat diplomasi yang 

digunakan pemerintah guna meningkatkan perekonomian negaranya, namun ada 

banyak hal yang menyebabkan K-pop yang menjadikan Korea Selatan menjadi 

Negara berpengaruh dalam hal budaya di dunia. 

Penelitian selanjutnya ialah dari skripsi Adina Dwirezanti yang berjudul: 

Budaya Populer sebagai Alat Diplomasi Publik: Analisa Peran Korean Wave 

dalam Diplomasi Publik Korea Periode 2005-2010. Penelitai terdahulu  juga 

menonjolkan bagaimana Korea Selatan memposisikan sebagai negara yang 

menggunakan diplomasi budaya dalam korean wave-nya sebagai upaya 

memperkenalkannya ke dunia internasional. Referensi ini di gunakan penulis 

sebagai salah satu faktor dari banyaknya faktor yang nantinya juga mempengaruhi 

perekonomian Republik Korea Selatan . Perbedaan terletak pada konsep, dimana 

penelitian terdahulu mcenderung menggubnakan diplomasi publik dalam 

penulisannya, sebaliknya dalam tulisan ini penekanan terletak pada konsep 

diplomasi Hallyu  dan National branding. 

Penelitian selanjutnya dari paper Mareta Chairani Kaurow yang berjudul : 

Strategi Korea Selatan Dalam ekspor produk Korean waves ke Jepang. Dalam 

penulisannya budaya digunakan Korea Selatan untuk merauk keuntungan dari 

ekspornya ke Jepang yakni sebesar 2 juta Dollar US. Selain itu ekspor 

kebudayaan ini juga menghapus batas-batas hubungan yang sebelumnya 
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bersitegang dikarenakan 35 tahun masa penjajahan Jepang di Korea.. dalam 

penelitihan terdahulu ini penulis lebih menonjolkan sisi strategi yang digunakan 

korea selatan ke jepang, bukan karena pendapatan yang didapatnya melainkan 

image baru kedua negara atau stragegi diplomatis guna menurunkan tensi 

ketegangan antar kedua negara. Perbedaannya ialah penulis menonjolkan apa 

yang di dapat Korea Selatan setelah menjual produk korea wavenya ke luar negeri 

(Dalam bentuk pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakatntya di lihat dari 

terserapnya SDM di dalamnya serta penurunan jumlah pengganguran yang ada) 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa konsep yakni konsep 

diplomasi publik, diplomasi ekonomi, national interest dan faktor-faktor 

pendukung lainnya. Ini dimaksudkan agar kerangkaan penulisan dapat jelas 

pembagian level tingkatannya 

  

1.5.1 Diplomasi Hallyu 

 Dalam konsep diploamsi ini diplomasi korean wave atau diplomasi hallyu 

merupakan bagian yang terpenting dalam proses penyebarannya dikarenakan 

bentuk upaya pencitraan diri Republik Korea Selatan melalui diplomasinya 

diwujudkan melalui budaya popularnya yakni Korean wave. Istilah Korean 

Wave , telah digunakan untuk menggembangkan popularitas budaya populer 
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Republik Korea Selatan ke seluruh dunia.
17

 Diplomasi ini tak hanya di lakukan 

oleh pemerintah Republik Korea Selatan saja, namun juga di lakukan oleh para 

aktor non-state. Non-stats  yang dimaksud adalah penggusaha rumah produksi, 

Management artis bahkan  para sineas atau para aktor dan pemusik. SM 

entertainment  merupakan bukti nyata bagaimana management ini 

mempromosikan Republik Korea Selatan ke dunia Internasional. Bentuk lain 

dari Diplomasi hallyu ini juga tak sebatas pemerintah pusat yang berperan, 

melainkan kolaborasi antara aktor non pemerintahan juga berperan untuk 

menyebaran informasi tentang Republik Korea Selatan dan meninggalkan kesan 

positif pada orang lain khususnya dunia Internasional
18

 

Dengan Banyaknya konser yang di lakukan di luar Republik Korea Selatan 

serta para aktris naungan SM entertainment yang menjadi idola di dunia saat ini 

(Super junior, Girl Generation atau SNSD,XO dll). Pembangunan citra positif 

dari pandangan masyarakat internasional terhadap Republik Korea Selatan 

tentunya dapat membangun citra politik negara itu sendiri. Selain pecitraan 

dalam diplomasi hallyu  pun keuntungan secara ekonomi pun didapat oleh 

Republik Korea Selatan. Selain itu diplomasi hallyu cukup mempengaruhi 

masyarakat Internasional, serta membawa role model media dalam pemberitaan 

kepada publik
19

. Artinya role model  ini membuat publik internasional secara 

                                                           
17

 Sue Jin Lee, The Korean Wave: The Seoul of Asia, Strategic Communications Major 
Elon University halaman 85 
18

 Ma Young Sam,Song Jung-he & Dewey Moore, Korea’s Public Diplomacy: A New Initiative for 
the Future, The Asian Institute for Policy Studies,2012 
19

 Reza Lukmanda Yudhantara “Korean Wave (Hallyu)sebagai soft diplomacy Korea Selatan di 
akses dari http://www.academia.edu/3435822/Hallyu_Soft_Power_Korea_Selatan pada 15 
desember 2013 

http://www.academia.edu/3435822/Hallyu_Soft_Power_Korea_Selatan
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tidak langsung mendefinisikan dan memahami hallyu sebagai budaya 

Internasional yang mengadopsi budaya lokal Republik Korea Selatan 

1.5.2 National Branding 

  Nation branding adalah sebuah studi yang sangat menarik dan baru yang 

terkait dengan seberapa besar dampak sebuah produk yang diperdagangkan 

antar negara pada suatu dekade tertentu bagi image sebuah negara.  Nation dapat 

diartikan sebuah kelompok besar yang memiliki kesamaan dalan ras dan bahasa. 

Di sini bisa saja terkadang beberapa elemen seperti orang, tempat, budaya atau 

bahasa, sejarah, makanan, fashion, wajah-wajah terkenal, merek global, dan 

sebagainya. Dengan demikian ada atau tanpa upaya membangun nation brand, 

setiap negara memiliki kesan (image) dibenak pikiran audiens internasional 

mulai dari kesan  lemah, jelas, atau tersamar
20

.  Menurut Jacqui True
21

 National 

branding ialah Kegiatan yang bertujuan untuk mengukur, membangun dan 

mengelola reputasi negara (erat kaitannya dengan menempatkan merek). 

Beberapa pendekatan yang diterapkan, seperti pentingnya peningkatan pada 

nilai simbolik produk, telah menyebabkan negara-negara menekankan 

karakteristik khas mereka. Branding dan citra  sama pentingnya dengan apa 

yang sebenarnya mereka memproduksi dan menjual untuk dunia Internasional .  

                                                           

20 Maman Fathurochman, SE “PENGEMBANGAN KONSEP KOMUNIKASI NATION 

BRANDING INDONESIA 

21
Jacqui True, Georgetown Journal of International Affairs, Summer-Fall, 2009, Vol.10(2), p.41(10) 
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Republik Korea Selatan merupakan negara urutan 11 sebagai Negara 

dengan National Branding tersukses
22

. Dengan Banyaknya Merek atau icon 

yang di keluarkan Republik Korea Selatan ke dunia internasional juga membuat 

pendapatan Negara pun meningkat
23

 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian deskriptif Kualitatif 

merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara teperinci 

tentang fenomena yang terjadi dam menggambarkan gejala atau variable yang 

dijelaskan secara sistematis,faktual dan aktual menegani fakta-fakta,sifat dan 

hubungan ntara fenomena yang diamati. Peneliti melakukan pengamatan terhadap  

hubungan variable yang telah tercantum dalam penelitian. Jadi dalam hal ini 

peneliti ingin mengamati atau meneliti tentang diplomasi publik Republik Korea 

Selatan melalui Halyu terhadap perekonomian Republik Korea selatan. 

1.6.2 Batasan Waktu Penelitian 

 Batasan waktu yang diambil dari penelitian ini adalah tahun 2005-2013. 

Tepatnya bulan Januari 2004-2013. Pada bulan and tahun tersebut pasar hallyu di 

dunia mulai menunjukan hasil postifi bagi perekonomian Republik Korea Selatan. 

                                                           
22

 http://howtoattractpublicsandinfluencestates.wordpress.com/2012/11/20/who-rules-the-
world-monocles-top-twenty-overview/ diakses pada 23 desember 2013 14:54 
23

 Lihat table 1 

http://howtoattractpublicsandinfluencestates.wordpress.com/2012/11/20/who-rules-the-world-monocles-top-twenty-overview/
http://howtoattractpublicsandinfluencestates.wordpress.com/2012/11/20/who-rules-the-world-monocles-top-twenty-overview/
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1.6.3 Batasan Materi Penelitian 

 Adapun tujuan untuk menentukan batasan meteri disini agar pembahasan 

penelitian ini mengenai fenomena yang diamati tidak keluar dari kerangka 

penelitian yang di tentukan, Upaya pembatsan materi ini agar disamping penulis 

dapat tetap fokus, penulis dapat terbantu dalam menganalisa data yang sesuai 

dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Sebagai batasanya dalam materi atau 

topik dalam penlitian ini yaitu membahas mengenai diplomasi publik Republik 

Korea Selatan melalui halyu terhadap perekonomian Republik Korea Selatan. 

Dalam bidang ekonomi penulis membaginya menjadi dua Mikro dan Makro. Pada 

perekonomian tingkat Makro penulis membahas mengenai Peningkatn jumlah 

pemasukan negara dari Ekspor Budaya di Republik Korea Selatan yang di 

akibatkan perkembangan Halyyu /Korean wave. Di sektor Mikro penulis 

membahas artis-artis naungan SM Entertaiment serta SM Entertaiment sendiri 

yang mendapatkan keuntungan besar dari Hallyu/ Korean Wave  

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

 Bedasarkan penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Dalam 

teknik penggumpulan data penulis akan mengksplorasi data sesuai dengan 

pembahasan mengenai diplomasi publik Republik Korea Selatan memalui Halyu 

terhadap perekonomian Republik Korea Selatan. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dari berbagai buku dan literatur,dokumen, jurnal, artikel maupun 

informasi dari media cetak meupun media elektronik lainnya yang relevan dalam 

masalah-masalah yang diamati. Seletah dikumpulkanm data diseleksi dan 

dikelompokkan ke dalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan 

sistematik penulisan 



15 
 

1.6.5AlurPemikiran 

 

 

 

 

 

1.7 Sitematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan bagian dalam bab skripsi. 

Pembagian ini akan disesuaikan bedasarkan kerangka pemikiran membentu 

keseluruhan dari penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini di 

gambarkan sebagai berikut. 

 

BAB 1 Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Pemikiran  

1.5.1 Diplomasi Hallyu 

Bagaimana diplomasi public 

Republik Korea selatan 

Melalui Hallyu terhadap 

perekonomian Republik 

Korea Selatan 

Konsep : 

1.Diplomasi Hallyu 

2. National Branding 

Peningkatan ekonomi melalui 

Diplomasi Hallyu dan National 

Branding 

Aktornya 

State dan 

non state  

Kesimpulan 



16 
 

1.5.2 National Branding 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Batasan Waktu Penelitian 

1.6.3 Batasan Materi Penelitian 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5 Alur Pemikiran 

 1.7 Sistematika Penelitian  

 

BAB II Perkembangan Hallyu/ Korean Wave 

2.1 Sejarah Hallyu 

2.2 Korean Drama 

 2.2.1 Sa Geuk 

 2.2.2 Drama Korea Modern 

2.3  K-POP (Musik Korea) 

 2.3.1 Perkembangan K-POP 

 2.3.2 Super Junior 
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 2.3.3 Girl Generation (SNSD) 

2.4 Animasi Republik Korea Selatan / Menhwa Aeinimeisyeon 

2.5 Industri Kecantikan Republik Korea Selatan 

 

BAB III  Perkembangan Sektor Makro dan Mikro 

 3.1 Ekonomi Makro 

 3.2 Ekonomi Mikro 

  3.2.1 SM Entertaiment 

  3.2.2 Super Jnior 

  3.2.3 Girl Generation (SNSD) 

  3.2.3 Dampak sektor Mikro Bagi Industri Kecantikan Republik           

Korea Selatan 

BAB IV Diplomasi Hallyu dan National Branding Republik Korea Selatan 

 4.1 Diplomasi Hallyu Republik Korea Selatan 

 4.2 National Branding Republik Korea Selatan 
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BAB V Penutup 

 5.1 Kesimpulan 

 5.2 Diskusi 
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