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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Korea Selatan mulai dikenal sejak drama serial televisi, film, musik dan 

produk budaya lainnya populer di beberapa negara Asia setelah krisis finansial 

yang terjadi pada tahun 1997.
1
 Sehingga apa yang disebut dengan hallyu (Korean 

wave) sangat mendominasi kehidupan masyrakat Cina, Taiwan, Jepang, 

Indonesia, Singapura, Malaysia dan negara lainnya pada awal tahun 2000.
2
 

Fenomena ini mempengaruhi industri pariwisata Korea Selatan.  

Pada tahun 2000, wisatawan mancanegara hanya tercatat 5,3 juta orang.
3
 Ini 

dikarena Korea Selatan masih dikenal sebagai negara yang tidak  jauh berbeda 

dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Namun ketika drama serial Korea 

Selatan populer dan diterima oleh masyarakat internasional dengan 

memperkenalkan nilai-nilai budaya leluhur seperti: bahasa (Hangeul), baju 

tradisional (Hanbok), masakan tradisional (Kimchi), rumah dan alat musik 

                                                             
1 Krisis finansial merupakan krisis moneter 1997 yang menghantam Asia termasuk Indonesia, 

Malaysia, Thailand dan Korea Selatan. Dalam hal ini, Korea Selatan Menghadapi krisis moneter 

internasional pada akhir tahun 1997. Hal itu disebabkan karena selama 40 tahun, perekonomian 

Korea Selatan di pimpin dan dikuasai oleh pemerintah dengan memuaskan namun tidak dapat 

menyesuaikan diri secara efisien dengan perubahan kecenderunga internasional dalam bidang 

perdagangan dan liberalisasi modal yang terjadi secara mendadak. 
2 Dator Jin and Yeongsook Soe, Korea as the Wave of Future; rhe emerging dream society of 

icons and aesthetic experience, Journal of Future Studies, Vol.9 No.1 August, 2004 dalam tesis; 

Reza Prima Yanti, 2010, Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur : Pemanfaat 

Hallyu sebagai sumber soft power, Yogyakarta:UGM, hal 74 
3
 Ibid, hal 
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tradisional (Hanok dan Hansik). Korea Selatan menjadi salah satu tujuan 

wisatawan mancanegara.   

Beberapa tour agen di Jepang, Cina, dan Taiwan mulai melakukan penawaran 

paket perjalanan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata pembuatan drama 

serial Korea Selatan seperti pulau Nami, Pulau Jejo, daejanggeum (Jewel in the 

Palace) dan lainnya.
4
 Agenda seperti ini biasanya diselingi dengan kegiatan 

berbelanja produk-produk budaya Korea seperti: VCD musik, film, drama serial 

televisi, telepon seluler (Samsung, LG) serta barang-barang kosmetik De Bon asal 

Korea.
5
  

Ichiya Nakamura, seorang peneliti di Tokto Zaidan mengindikasikan besarnya 

efek hallyu (Korean wave) bukan hanya dari power image ada efek ganda 

ekonomi  yang dapat dihasilkan dari penjualan industri berkaitan dengan hallyu 

(Korean wave). Popularitas hallyu (Korean wave) yang terus bertambah semakin 

menguntungkan bagi Korea Selatan untuk meningkatkan citra nasionalnya. Korea 

Selatan memanfaatkan efek ganda ini dengan mengembangkan serta melestarikan 

budaya dan bisnis dengan menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral. 

Wisatawan mancanegara menuturkan alasan Korea Selatan  sebagai tujuan 

favorit karena faktor kedekatan geografis membuat perjalanan lebih mudah, tidak 

memerlukan visa untuk kunjungan jangka pendek, serta Korea Selatan dikenal 

                                                             
4
 Ibid, hal 74 

5
 Charles K.Amstrong Gilbert Rozman, Samuel S.Kim , and Stephen Kotkin “Korea at the 

center:dynamis of regionalism in Northeast Asia ,”M.E Sharpe Inc, New York, 2006, hal.255 
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sebagai wisata belanja.
6
 Di samping itu Korea Selatan memiliki banyak potensi 

wisata yang bisa dikembangkan sebagai salah satu objek wisata oleh wisatawan 

mancanegara di seluruh dunia. Mulai dari keindahan alamnya, kemajuan 

teknologi, keunggulan medis ditambah dengan wabah hallyu (Korean wave) 

membuat Korea berpotensi menjadi negara tujuan wisatawan mancanegara di 

seluruh dunia.
7
Keberhasilan industri pariwisata Korea Selatan di sebabkan 

beberapa faktor: 

1. Lemahnya nilai tukar won terhadap mata uang di berbagai negara. Sehingga 

mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara berkunjung ke Korea 

Selatan. 

2. Keberhasilan ini terkait dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang 

berhubungan dengan pariwisata telah berkembang menjadi lebih bersahabat 

dengan wisatawan, sehingga memiliki daya saing terhadap negara lain di 

seluruh dunia. 

3.  Terkait dengan adanya upaya-upaya pemasaran secara agresif di luar negeri. 

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan adalah memanfaatan efek hallyu 

(Korean wave)  yaitu gelombang budaya pop Korea Selatan yang berhasil di 

promosikan ke wilayah Asia dan berbagai negara lainnya.
8
 

                                                             
6
 KBS World, 2011, Korea sebagai negara tujuan favorit baru untuk wisatawan China, dalam: 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=22846&id=issue di akses 19 

Maret 2012. 
7
 Korea Bersiap Terima Ribuan Wisata Indonesia, 2012, dalam: 

 http://www.rileks/details/1126/2012-korea-bersiap-terima-ribuan-wisatawan-indonesia diakses 20 

Maret 2012 
8
 Global Future Institute, 2009, Industri Pariwisata Korea Selatan Targetkan 20 Juta Pengunjung 

di Tahun 2020, dalam: http://www.theglobal-review/content_detail.php?lang=id&id=966&type=6 

di akses: 21 Maret 2012 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=22846&id=issue
http://www.rileks/details/1126/2012-korea-bersiap-terima-ribuan-wisatawan-indonesia
http://www.theglobal-review/content_detail.php?lang=id&id=966&type=6
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Pada tahun 2010, pemerintah Korea Selatan secara progresif dan agresif 

mempromosikan pariwisata dengan menggelar event internasional dalam 

kampanye Visit Korea Year 2010-2012 dengan tujuan menarik wisatawan 

mancanegara selama tiga tahun penuh. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah 

dalam mempromosikan pariwisata KoreaSelatan mulai dari mengoptimalisasikan 

media massa baik elektronik (tv, radio, internet) media cetak (buku, majalah, 

brosur, Koran) akun jejaring sosial (twitter, facebook) hingga pembagian peta 

dalam berbagai bahasa, penyediaan good will guide gratis, serta fasilitas shuttle 

bus, home stay, operator yang siap melayani  selama 24 jam dan lain sebagainya.
9
  

Korea Tourism Organization memproyeksikan bahwa jumlah pengunjung 

asing akan mencapai 8 juta pada akhir tahun 2010 dan akan meningkat hingga 

tahun 2012. Di samping itu, menjadi berbagai ajang pertemuan dunia seperti 

Konfrensi Tingkat Tinggi G20 Summit Seoul pastinya mengangkat citra nasional 

Korea. Kekuatan media massa baik media elektronik (televi, radio dan internet) 

media cetak (majalah, buku, koran, jurnal) akun jejaring sosial (twitter, facebook) 

serta publisitas dari mulut ke mulut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Korea Selatan.
10

 

Dalam penelitian ini yang menarik  perhatian penelitian untuk mengangkatnya 

adalah fenomena hallyu (Korean wave) atau lebih dikenal demam Korea yang 

dirangkum dalam event internasional dengan kampanye Visit Korea Year 2010-

                                                             
9
 Lucky Natalia, 2011, KTO Kembali Promosikan Korea Selatan Melalui Visit Korea Year 2010-

2012, di: http://www.jagatreview/2011/06/kto-kembali-promosikan-korsel-melalui-visit-korea-

year-2010%E2%80%942012/, diakses 9 Desember 2012  
10

 KBS World, 2012, Impian Korea Menjadi Tujuan Pariwisata Utama Dunia, di:  

http://world.kbs.co.kr/inonesia.news/news issue detail.htm?No=20189&id=issue, diakses 12 

Januari 2012 

http://www.jagatreview/2011/06/kto-kembali-promosikan-korsel-melalui-visit-korea-year-2010%E2%80%942012/
http://www.jagatreview/2011/06/kto-kembali-promosikan-korsel-melalui-visit-korea-year-2010%E2%80%942012/
http://world.kbs.co.kr/inonesia.news/news
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2012 serta optimalisasi media massa baik media elektronik (televi, radio dan 

internet) media cetak (majalah, buku, koran, jurnal) akun jejaring sosial (twitter, 

facebook) mampu meningkatkan image positif di dunia internasional yang 

kemudian menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara populer tujuan 

wisata dengan menjalankan diplomasi publik. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk merumuskan 

masalah: Bagaimana diplomasi publik Korea Selatan Untuk meningkatkan 

kunjungan wisata internasional ke Korea Selatan ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Korea Selatan dalam diplomasi 

publik Korea Selatan untuk meningkatkan kunjungan wisata internasional ke 

Korea Selatan. 

1.3.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis dari penelitian ini agar secara Akademis penelitian ini 

dapat mengaplikasikan tentang hal yang berhubungan dengan perkembangan 

diplomasi publik melalui media massa baik media elektronik (televi, radio dan 

internet) maupun  media cetak (majalah, buku, koran, jurnal) akun jejaring sosial 

(twitter, facebook) dengan memanfatkan hallyu (Korean wave), Pertukaran 

Budaya (Korean-Indonesia Week) dalam kampanye Visit Korea Year 2010-2012. 
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1.3.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan yang dapat dijadikan bahan acuan dalam diplomasi publik khususnya 

bidang pariwisata dan kebudayaan di Korea Selatan. 

1.4 Kajian Pustaka 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

I. Reza Prima Yanti, 2010, Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia 

Timur: “Pemanfaatan Hallyu Sebagai Sumber Soft Power”, Yogyakarta: 

Universitas Gadjah Mada.
 11

 

Dalam tesis ini, peneliti memanfaatkan hallyu (istilah kepopuleran budaya 

Korea Selatan berupa, drama serial televise, film, musik (Boyband dan Girlband) 

dan budaya lainnya, dengan penyebaran produk-produk budaya Korea melalui 

media visual, khususnya drama televisi diterima secara universal dan mendapat 

respon yang sangat positif dari masyarakat kawasan Asia Timur, sehingga 

pemerintah Korea Selatan menjalankan diplomasi publik yang cenderung 

melakukan pendekatan langsung pada masyarakat di negara-negara kawasan Asia 

Timur (people to people). Hallyu bisa memberikan pandangan yang lebih baik 

mengenai Korea Selatan, baik mengenai visi dan misinya, cara hidupnya, serta 

nilai-nilai budayanya yang berimplikasi bagi peningkatan soft power Korea 

Selatan dilihat dari hubungan Korea Selatan dengan Negara-negara di Kawasan 

Asia Timur bidang sosiokultural dan ekonomi. Demi tercapainya kepentingan 

                                                             
11

 Yanti, Reza Prima, 2010, Diplomasi Publik Korea Selatan di Kawasan Asia Timur: 

Pemanfaatan hallyu Sebagai Sumber Soft Power, Yogyakarta: Universitas Gadha Mada. 
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nasional Korea Selatan di kawasan Asia Timur, pemerintah bersama dengan 

sektor swasta memilih jalur diplomasi untuk meningkatkan citra dan minat publik 

luar negeri terhadap Korea.  

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, peneliti lebih tertarik dengan 

mengembangkan diplomasi publik Korea Selatan untuk menarik kunjungan wisata 

internasional ke Korea Selatan dengan memanfaatkan hallyu (Korean wave) 

menggelar festival internasional dalam kampanye Visit Korea Year 2010-2012 

dan kerjasama pertukaran budaya (Korea-Indonesia Week). 

2. Nana Restina, 2010, Diplomasi Publik Cina Dalam Olimpiade Beiing 2008, 

Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
12

  

Dalam skripsi ini, diplomasi publik Cina dalam Olimpiade Beijing 

diapresiasikan untuk membendung persepsi negative mengenai kemunculannya di 

arena internasional sekaligus memperlihatkan pencapaian dan keberhasilan 

ekonomi yang berhasil diraihnya. Pemerintah sebagai aktor utama melancarkan 

diplomasi publik ini, dengan melibatkan peran media massa baik media cetak 

maupun media elektronik. 

Dalam kesempatan ini,  Korea Selatan juga memilih diplomasi publik untuk 

mendapatkan citra yang positif di dunia internasional khususnya kawasan Asia 

timur karena Korea Selatan sempat menutup diri dan menyatakan anti komunis 

                                                             
12

 Nana Restiana, 2010, Diplomasi Publik China Dalam Olimpiade Beijing 2008” Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malangadalah alumni mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di 

Universitas Muhammadiyah Malang 
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dan lebih dekat dengan dunia Barat namun usaha yang dilakukan berbeda.
13

 

Dengan ini, Korea Selatan menggelar festival internasional dan 

mengkampanyekannya dalam Visit Korea Year 2010-2012. Pemerintah bukan 

aktor utama melainkan Korea Tourism Organization sebagai aktor utama  dalam 

mempromosikan pariwisata Korea Selatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk meningkatkan kunjungan wisata internasional ke Korea Selatan, 

image positif baik di dalam negeri maupun luar negeri, kepentingan nasional dan 

menjalin hubungan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. 

3. Rika Isnarti, 2009, Tour De Singkrak 2009, Sebagai Salah Satu Bentuk Soft 

Diplomasi Indonesia, Padang: Universitas Andalas.
 14

 

Dalam jurnal ini ditulis bahwa ajang Balap Sepeda dengan konsep Tour de 

Singkrak 2009 yang digelar Indonesia dapat ditarik kesimpulannya bahwa Tour 

dengan konsep balap sepeda dengan mengelilingi Sumatera Barat secara tidak 

langsung memperomosikan daerah-daerah wisata yang mana tujuanya untuk 

mengundang banyak wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia sekaligus dapat 

memperbaiki citra Indonesia akibat travel warning pasca Bom Bali I dan II.
 
 

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini, Korea Selatan 

juga sempat mengalami hal serupa pada ketegangan perlombaan senjata antara 

Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 2010. Namun Korea Selatan mampu 

bertahan dan mendapatkan citra yang baik dimata wisatawan mancanegara 

                                                             
13

 Baca pemerintahan “Rhee Syngman”: keberpihakan kepada Dunia Barat. 
14

 Rika Isnarti, 2009 adalah alumni jurusan Hubungan Internasional di Universitas Andalas Padang 

yang menulis mengenai “ Tour de Singkrak 2009 Sebagai Salah Satu Bentuk Soft Diplomasi 

Indonesia” 
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khususnya bahkan Demilitarized Zone (DMZ) perbatasan antara Korea Selatan 

dan Korea Utara menjadi salah satu tujuan wisata populer bagi wisatawan 

mancanegara. 

1.5 Landasan Konseptual 

1.5.1 Konsep Diplomasi Publik 

Pada era globalisasi seperti saat ini, hubugan antar manusia menjadi semakin 

kompleks, opini publik memiliki pengaruh yang kuat dalam kebijakan luar negeri 

sebuah negara. Sehingga negara-negara tidak dapat lagi berjalan sendiri tanpa 

stakeholder
15

 baik berupa organisasi, lembaga sosial masyarakat, kaum 

intelektual, komunitas maupun warga negara itu tersebut. Dalam konteks 

diplomasi, negara dalam artian pemerintah, namun tidak serta merta mengatur 

semua urusan dan merespon permasalahan dari isu domestik maupun 

internasional. 

Dalam kamus Hubungan Internasional diplomasi publik didefinisikan sebagai 

usaha sebuah negara untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan 

menggunakan beberapa instrument seperti: film, pertukaran budaya, radio, televisi 

dan internet.
16

 Sedangkan Jan Mellison melihat diplomasi publik seperti anggur 

                                                             
15 Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara 

keseluruhan maupun sencara parsial yang memiliki karakteristik, kekuasaan legitimasi dan 

kepentingan di instansi atau perusahaan. Namun yang dimaksudkan disini adalah stakeholder yang 

dapat membantu pemerintah untuk menjalankan urusan domestik dalam diplomasi publik 

khususnya mempengaruhi dan menarik minat masyarakat internasional terhadap pariwisata Korea 

Selatan. 
16 U.S. Department of State, 1987, Dictionary of International Relation Term, hal 85. Di kutip dari 

buku, Tonny Dian Effendi, 2011, Diplomasi Publik Jepang (Perkembangan dan Tantangan), 

Bogor: Ghalia Indonesia, hal 9 
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lama dalam botol yang baru (the old wine in the new botol).
17

 Kekuatan opini 

publik sebenarnya telah menjadi bahasan sejak Perang Dunia Pertama. E.H Carr 

menulis bahwa kekuatan opini juga penting dalam pencapaian tujuan politik, sama 

seperti kekuatan secara militer dan ekonomi dan memiliki hubungan erat atas 

keduanya.
18

  

Menurut Lord Strang dalam bukunya The Foreign Office (1954:118), sejak 

abad XVIII diplomasi mempunyai arti pekerjaan yang terkait dengan hubungan 

luar negeri atau pelaksanaan politik luar negeri, dan diplomat diartikan sebagai 

surat kepercayaan bagi wakil resmi sebuah pemerintah negara.
19

 Definisi tersebut 

juga mempunyai persamaan substansi dengan pendapat KM Panikar dalam The 

Principle and Practice of Diplomacy menyatakan bahwa diplomasi berhubungan 

dengan politik internasional; seni mengedepankan dan menggolkan kepentingan 

suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan menurut 

Schmelzing (1966) dalam bukunya Systematischer Grundriss desVolkerrechts 

memberikan batasan tentang diplomasi sebagai ilmu mengenai hubungan-

hubungan serta kepentingan-kepentingan resmi negara di luar negeri; diplomasi 

juga menunjuk pada kehendak bangsa dan negara untuk menjalin hubungan dalam 

berbagai hal dengan negara-negara dan melakukan perundingan-perundingan yang 

terkait dengan hal itu,baik yang disepakati secara lisan maupun tertulis.
20

  

                                                             
17 Jan Mellison, ”The New Environment”, Jan Mellison (ed), 2005, The New Publik Diplomacy: 

Soft Power in International Relation, PALGRAVE MCMILAN, New York, hal 3-4. Ibid  
18 E.H.Carr, 1983, „The Twenty Years’ Crisis 1919-1939: An Introduction to the Study of 

International Relations, MacMillan, Basingstoke, hal 132 dan 141. Ibid 
19

 Mohammad Shoelhi, DRS, 2011, Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional, Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, hal 75  
20

 Ibid, hal 76 
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Publik didefinisikan sebagai kelompok spontan dari suatu penduduk yang 

berbagai tindakan khusus secara tidak langsung.
21

 Berdasarkan definisi tersebut 

maka diplomasi publik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan 

apa yang dikehendaki dengan mengajak dan menarik simpati orang lain, sehingga 

orang bisa sama-sama mewujudkan keinginan kita dengan dibantu oleh diplomat 

yang diberikan wewenang. Karenanya, program kebudayaan, pendidikan, dan soft 

power 
22

 harus di perkuat.
23

  

Peran media massa, yang berskala internasional sangat berpengaruh bagi 

implementasi diplomasi publik. Dengan mengoptimalkan peran media massa baik 

media elektronik (televi, radio dan internet) maupun  media cetak (majalah, buku, 

koran, jurnal) akun jejaring sosial (twitter, facebook) yang dapat memobilisasi 

informasi sebagai propaganda merupakan senjata yang ampuh untuk 

mempengaruhi opini publik secara luas dan mudah dalam mencapai kepentingan 

suatu negara. Adapun aktor dan pelaku yang terlibat dalam kegiatan diplomasi 

publik berasal dari pihak pemerintah dan non pemerintah serta melibatkan media 

massa secara luas.  

Bagi Korea Selatan, diplomasi publik saat ini tidak hanya dikuasi oleh 

pemerintah sebagai pelakunya tetapi juga melibatkan aktor-aktor lain dalam 

proses pelaksanaannya, seperti elemen pendukung civil society, industri budaya 

massa, dan korporasi media. Kegiatan diplomasi publik Korea Selatan bertujuan 

                                                             
21

 John Dewey dalam Nadia Sabrina, 2008, Definisi Opini Publik, di: 

 http://blogs.unpad.ac.id/nadiasabrina/?p=26, diakses 10 Desember 2012 
22

 Soft Power dimaksud disini adalah diplomasi dengan mengandalkan kekuatan kerjasama 

ekonomi dan kebudayaan. 
23

 Nye, Diplomasi Publik (Soft Power Diplomacy), opcit, hal 83 

http://blogs.unpad.ac.id/nadiasabrina/?p=26
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untuk memenangkan dukungan citra dan kebijakan luar negerinya terhadap negara 

yang menjadi sasarannya, sehingga media di luar pemerintah pun seperti film, 

drama televisi, musik, makanan, fashion, olahraga dan produk budaya lainya yang 

termasuk ke dalam bingkai soft power Korea Selatan, sejauh memberi masukan 

bagi dimenangkannya citra positif Korea Selatan di tingkat internasional 

digolongkan dalam kerangka kegiatan diplomasi publik.  

Dengan demikian, soft power diopreasionalkan melalui wilayah low politic 

namun memberi dampak yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan upaya-

upaya pemerintah di bidang high politic. Disamping mendapatkan citra positif di 

dunia internasional, Korea Selatan juga mampu meningkatkan kunjungan 

wisatawan asing sekaligus memperkenalkan berbagai macam warisan budaya.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, harus ditentukan ruang lingkup penelitian, agar 

pembahasan masalah berkembang kearah sasaran yang tepat. Tujuan diadakan 

pembatasan masalah dengan menentukan ruang lingkupnya adalah membatasi 

masalah, agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka 

masalah yang ditentukan. 

1.6.1.1 Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yakni cakupan kawasan 

dan gejala atau daerah studi. Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah 

peniliti akan mengulas mengenai diplomasi publik Korea Selatan yang dapat 
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meningkatkan kunjungan wisata internasional ke Korea Selatan serta implikasi 

diplomasi publik terhadap peningkatan kunjungan wisata internasional. 

1.6.1.2 Batasan Waktu 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan waktu dimulai pada tahun 

2010 sampai 2012. Ini dilakukan dengan dasar bahwa tahun 2010 Korea Selatan 

melancarkan diplomasi global atau tepatnya diplomasi publik yang dilaksanakan 

Korean Tourism Organization (KTO) dengan cara mempromosikan Korea  

Selatan dalam program kampanye Visit Korea Year 2010-2012, serta tahun 2012 

adalah waktu terakhir diberlakukannya Visit Korea Year 2010-2012 yang mana ini 

merupakan salah satu misi diplomasi publik Korea Selatan yang dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung ke Korea Selatan.  

1.6.2 Jenis Penelitian  

Penelitian ini mengandung dua variabel, yakni variabel dependen dan 

variabel independen.  

1. Variabel dependennya atau unit analisanya adalah Diplomasi Publik Korea 

Selatan merupakan suatu fenomena yang hendak dijelaskan peneliti. 

2. variable independen atau unit explanasinya adalah peningkatan kunjungan 

wisata internasional karena dalam penelitian ini nantinya yang akan 

diamati sehubungan dengan adanya diplomasi publik Korea Selatan. 



14 
 

Darnawati, 2008, Hubungan Internasional, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 
 

Dilihat dari pembagian diatas, maka dapat diketahui bahwa unit analis dan 

unit explanasi berada di tingkat yang sama maka penelitian ini bersifat 

korelasioniss atau negara-negara 

1.6.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan 

penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-

data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian 

dari buku, tulisan, artikel, jurnal, surat kabar, majalah maupun internet,  yang 

mana lokasi penelitian berada di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiay 

Malang, laboratorium Hubungan Internasional dan beberapa perpusatakan di luar 

dari Universitas Muhammadiay Malang dijadikan sebagai sumber data guna 

melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. 

Gambar 1.1 
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Pada bagian diatas dapat diketahui, bahwa penelitian ini akan menggunakan 

studi pustaka sebagai metodologi penelitiannya, yang mana penelitian akan 

didahului oleh penyajian data atau penelitian-penelitian terdahulu yang 

dikombinasikan dengan teori-teori Hubungan Internasional yang relevan dengan 

berkaitan dengan judul tema yang diangkat. Teori/konsep Hubungan Internasional 

tersebut akan digunakan untuk membantu menjawab permasalahan yang ada yaitu 

mengenai bagaimana diplomasi publik Korea Selatan untuk meningkatkan 

kunjungan wisata internasional ke korea Selatan. Dari permasalahan tersebut 

maka yang menjadi obyek yang akan diteliti adalah peningkatan kunjungan wisata 

internasional sedangkan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah 

diplomasi public Korea Selatan untuk meningkatkan kunjungan wisata 

internasional ke Korea Selatan yang mana diplomasi publik yang dimaksud disini 

adalah Visit Korea Year 2010-2012. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana diplomasi publik Korea Selatan dalam meningkatkan 

kunjungan wisata internasional ke Korea Selatan yang kemudian implikasi 

terhadap Korea Selatan. 

1.6.4 Metode Analisa Data 

Untuk memaparkan dan menjelaskan secara mendalam bagaimana diplomasi 

publik Korea Selatan untuk meningkatkan kunjungan wisata internasional ke 

Korea Selatan, maka peneliti akan menggunakan metode korelasionis. Metode 

korelasionis adalah langkah-langkah melakukan interpretasi terhadap fenomena 
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yang ada sesuai dengan permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dianalisa 

lebih jauh mengenai hubungan peningkatan kunjugan wisata internasional dengan 

diplomasi publik Korea Selatan. 

Setelah data-data yang diperlukan dikumpulkan, selanjutnya dilaksanakan 

pengolahan data dan analisa data yang menyangkut kegiatan reduksi, penyajian 

data dan menarik kesimpulan. Langkah melakukan reduksi data meliputi kegiatan 

memilih data yang relevan dengan tujuan dan tema penelitian, menyederhanakan 

data dengan tanpa mengurangi maknanya atau bahkan membuang data yang 

sekiranya memang tidak dibutuhkan. Data terpilih kemudian akan dipahami dan 

kemudian dijelaskan melalui pemahaman intelektual yang logis.  

Analisa terhadap data-data yang ada mengikuti aluran pikiran sebagaimana 

yang tergambar sebagai berikut: 

Gambar 1.2 Alur Pemikiran 
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wisata internasional ke Korea Selatan disamping itu, peningkatan ekonomi yang 

bersumber dari pariwisata, image nasional maupun image internasional Korea 

Selatan. 

1.7 Argumen Dasar 

  Dari uraian diatas peneliti menarik argumen dasar bahwa diplomasi publik 

Korea Selatan yang dilancarkan oleh Korea Tourism Organization dengan 

menggelar festival internasional dalam kampanye Visit Korea Year 2010-2012 

dengan memanfaatkan hallyu (Korean wave) dan kerjasama Korea-Indonesia 

Week. Dengan mengoptimalkan peran media massa internasional baik media 

elektronik (tv, radio, internet) maupun media cetak (majalah,Koran, jurnal, brosur, 

buku) akun jejaring sosial (twitter, facebook) mampu meningkatkan kunjungan 

wisata internasional, image positif, kepentingan nasional serta keberhasilan dalam 

tataran politik, ekonomi, sosial budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab 

disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran yang membentuk keseluruhan dari 

penelitian ini. Secara sederhana format kajian atau sistematika penulisan dalam 

penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

Bagian BAB Judul Pembahasan 

Satu 

I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat 
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