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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Korea atau Choson dalam bahasa Korea adalah sebuah wilayah 

semenanjung di Asia Timur yang terpecah menjadi dua negara, yaitu Korea Utara 

dan Korea Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Cina di barat laut, Uni Soviet 

di timur laut, Selat Korea di selatan, Laut Jepang di timur dan Laut Kuning di 

barat. Pada tahun 1988, jumlah penduduknya tercatat 63,5 jiwa, dua pertiga 

diantaranya tinggal di Korea Selatan. Setelah Perang Dunia II, wilayah 2 ini 

terbagi menjadi dua. Garis lintang 38 derajat menjadi pemisah Korea Utara dan 

Republik Korea.1 

Republik Korea menempati sebelah selatan dari semenanjung Korea, 

dimana membentang sekitar 1.000 km ke arah selatan dari timur laut Cina. Total 

luas wilayah Korea Selatan adalah 99.268 km persegi, termasuk sekitar 3.000 

pulau. Korea Selatan adalah negara pegunungan. Dataran rendah, utamanya 

terletak di barat dan tenggara, hanya seluas 30 persen dari total wilayahnya. 

Republik Korea dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: bagian timur yang berupa 

barisan pegunungan tinggi dan wilayah pantai yang sempit, bagian barat yang 

berupa wilayah pantai yang luas, lembah sungai dan bukit yang berombak dan 

                                                   
1 Sugihastuti. Beautiful E-mail from Korea. Yogyakarta, Carasvatilbooks 2008, hal 14 dalam 
penelitian “ Reaksi Korea Utara Terhadap KebijakanPemerintah Lee Myung Bak (study kasus: 
Kompensasi perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara dengan Bantuan Ekonomi Korea 
Selatan)”. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Halaman 1 



2 
 

wilayah selatan, dimana pegunungan yang meliuk-liuk dan lembah di bagian barat 

yang kontras dengan lembah sungai Nakdong yang luas di tenggara.2 

Ditinjau dari sisi lain, Republik Korea merupakan sebuah negara yang 

mengalami perkembangan dan kemajuan pesat di berbagai bidang baik politik, 

ekonomi, budaya dan iptek. Kemampuan berkembang dengan cepat inilah yang 

membuat Republik Korea cukup diperhitungkan di kancah dunia.3 Terutama di 

kawasan Asia, salah satunya adalah Indonesia. 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Korea terbentuk sejak 

terjalinnya pembukaan diplomatik kedua negara pada tahun 1966 yang terus 

mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang.4
 Sejak 

hubungan bilateral dibuka pada tahun 1966, hubungan kedua negara selalu 

berjalan di segala bidang dan hampir tidak ada masalah yang berarti.5 Selain 

menjaga hubungan baik pada tingkat bilateral, kedua negara juga menjalin 

kerjasama multilateral pada forum ASEAN+3 (ASEAN, China, Jepang dan 

Republik Korea). 

Hubungan kenegaraan antara Indonesia dan Republik Korea telah berjalan 

selama lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara menandatangani 

persetujuan pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler. 

Sebagai langkah pertama dimulainya hubungan kenegaraan resmi antara 

                                                   
2 Geography dalam httpindonesiaseoul.orgindonesiatentangkoreageography.htm diakses tanggal 2 
Februari 2012 
3 Eta Retno Wulandari, Pusat Kebudayaan Korea Selatan di Jakarta, Fakultas Teknik Universitas 
Diponegoro Semarang. Halaman 1 
4 Kerjasama Bilateral dalam 
http://www.deplu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilater 
al&l=id yang diakses tanggal 2 Februari 2012 
5 Arifin Multazam, Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan pada periode 2006 
hingga 2009, FISIP UI, 2010. Halaman 2 
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Indonesia-Korea, hubungan diplomatik tingkat konsuler tersebut dibuka banyak 

kesempatan untuk bekerja sama di berbagai bidang demi tercapainya kepentingan 

kedua negara.6 Hubungan ekonomi merupakan salah satu bidang yang 

peningkatannya banyak dipengaruhi oleh peningkatan hubungan bidang politik. 

Bersama dengan adanya peningkatan hubungan Indonesia-Korea di bidang 

politik, hubungan kerjasama ekonomipun mengalami peningkatan yang cukup 

pesat.7 

Ditinjau dari bidang perdagangan, Indonesia berada pada urutan ke 13 

sebagai negara tujuan ekspor terbesar bagi Republik Korea dan Republik Korea 

sendiri berada pada urutan ke 10 sebagai negara tujuan ekspor terbesar bagi 

Indonesia.8 Nilai perdagangan bilateral Indonesia - Republik Korea selama 

periode 2003-2007 memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Selama periode 

tersebut, total ekspor Republik Korea ke Indonesia meningkat rata-rata 15,56% 

per tahun. Total perdagangan bilateral Indonesia – Republik Korea menunjukkan 

peningkatan 15,16% per tahun pada periode tahun 2003-2007 atau meningkat dari 

US$8,6 miliar pada tahun 2003 menjadi US$14,88 miliar pada tahun 2007. 

Indonesia memperoleh surplus sebesar US$3,34 miliar, yang terdiri dari nilai 

                                                   
6 “Hubungan Bilateral Indonesia Korea dan Pentingnya Studi Korea”, dalam 
http://www.janabadra.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=108:hubunganbilat 
ral-indonesia-korea-dan-pentingnya-studi-korea&catid=43:berita-universitas diakses tanggal 3 
Februari 2012 
7 Opcit Arifin Multazam halaman 24 
8 Makmur Keliat, “The Future Direction of Defense Cooperation”, halaman 1 dalam Arifin 
Multazam, Diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan pada periode 2006 hingga 
2009, FISIP UI, 2010 halaman 4 
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impor Indonesia di Republik Korea sebesar US$9,11 miliar dan nilai ekspor ROK 

ke Indonesia sebesar US$5,77 miliar.9 

Diakhir tahun 2008, yaitu pada masa pemerintahan Lee Myung Bak, total 

perdagangan bilateral Indonesia telah memperlihatkan perkembangan yang sangat 

signifikan. Walaupun krisis global sedang melanda dunia termasuk Indonesia dan 

Korea, namun total perdagangan bilateral kedua negara ini tetap meningkat. 

Bahkan meningkat mencapai US$ 19,25 milyar atau naik sebesar 29,36 persen 

yang terdiri dari ekspor Korea ke Indonesia sebesar US$ US$ 7,93 milyar dan 

impor Korea dari Indonesia sebesar US$ 11,32 milyar. Nilai impor Indonesia ke 

Korea tersebut memperlihatkan peningkatan sebesar 24,21 persen pada periode 

Januari – Desember 2008 atau telah melampaui jumlah impor tahun 2007, yaitu 

sebesar sebesar US$ 9,11 milyar, sedangkan ekspor Korea ke Indonesia juga 

mengalami hal yang sama yaitu naik sebesar 37,48 persen menjadi sebesar US$ 

7,93 milyar bila dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 

2008, Indonesia memperoleh surplus neraca perdagangan sebesar US$ 3,39 

milyar atau meningkat sebesar 1,30 persen.10 

 

 

 

 

 

 
                                                   
9“Perkembangan Perdagangan Indonesia-Korea Selatan Tahun 2008” dalam 
http://www.indonesiaseoul.org/indexs.php diakses tanggal 3 Februari 2010 
10 Ibid 
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Tabel 1.1 
Perkembangan Perdagangan bilateral Indonesia – Republik Korea 2003-2008  

 
 

 
 

 
 

 
 

Sumber : Direction of Trade Statistics, IMF Yearbook 2009, diolah. http://www.imf.org dalam 
httpinakos.orgjurnalPaper%20Jurnal%20Indonesians.htm. 

 
 Proses selanjutnya untuk memperkokoh hubungan kedua negara, 

kerjasama dibidang kebudayaan muncul sebagai salah satu aspek dari bidang 

ekonomi dan politik.11 Kaitannya dengan hubungan bilateral, posisi Indonesia 

yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia menjadi 

suatu peluang tersendiri bagi Republik Korea dalam rangka peningkatan aktivitas 

perekonomiannya. Dilihat dari konteks multilateral, Republik Korea berharap 

Indonesia mampu memainkan peran dalam permasalahan nuklir Korea Utara, 

mengingat Indonesia merupakan negara besar di forum regional APT. Hal 

tersebut dapat dimaklumi karena Republik Korea telah menjadikan budaya 

sebagai salah satu strategi jitu untuk melancarkan perjalanan kepentingannya di 

tataran Internasional, sehingga dengan pemaksimalan potensi kebudayaannya 

tersebut, memudahkan Republik Korea dapat masuk menjadi negara yang mampu 

diterima di negara lain.  

                                                   
11 Opcit Arifin Multazam halaman 25 



6 
 

Salah satu strategi Republik Korea untuk melanggengkan hubungan  

dengan Indonesia adalah peningkatan diplomasi di jalur kebudayaan. Kaitannya 

dengan kemunculan diplomasi kebudayaan, seperti yang diketahui bahwa 

kebudayaan juga mempunyai arti yang luas karena sebagai suatu dimensi yang 

makro, kebudayaan bukan hanya sekedar suatu kesenian atau suatu adat istiadat 

saja, tetapi merupakan segala bentuk hasil dan upaya budidaya manusia terhadap 

lingkungan. Itulah sebabnya hubungan kebudayaan dirasa menjadi aspek strategis 

untuk menjadikan hubungan dua atau lebih negara menjadi lebih dekat. 

Tanggal 28 November 2000, Pemerintah Indonesia telah menandatangani 

persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea terkait kerja sama di 

bidang kebudayaan, yaitu Agreement between the Government of the Republic of 

Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation, 

sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia 

dan Pemerintah Republik Korea. Selanjutnya, keseriusan kedua negara untuk 

memapankan dan memperkuat hubungan di bidang kebudayaan terlihat pada 

pengesahan persetujuan tahun 2000  pada tanggal 21 September 2007 oleh Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. 

Hasil pengesahan persetujuan tersebut berdampak pada banyaknya warga 

Republik Korea yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia di Republik Korea 

yang mendorong berjalannya proses kerjasama timbal-balik di bidang 

kebudayaan. Kemudian terus berkembang sampai pada tingkatan lembaga dan 

pemerintahan daerah, serta baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non 

pemerintah.  
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Tahun 2000 merupakan titik awal dibukanya kerjasama kedua negara 

dibidang kebudayaan. Pelaksanaan hubungan dan kerjasama antara Pemerintah 

Indonesia dan Republik Korea dapat dikatakan sebagai agenda yang 

berkesinambungan. Sebagai tindak lanjut dari kerjasama bidang kebudayaan yang 

terus berkelanjutan, kerjasama di bidang tersebut semakin diperkuat pada masa 

pemerintahan baru Lee Myung Bak. Hal itu bisa dilihat dengan diadakan the First 

Cultural Committee Meeting RI–ROK pada tanggal 14-15 Mei 2008 di 

Yogyakarta.12  

Sebagai upaya dalam merealisasikan persetujuan kerjasama di bidang 

kebudayaan tersebut, Republik Korea telah banyak mengadakan berbagai macam 

agenda yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Republik Korea di 

Indonesia. Salah satunya adalah agenda Festival Korea -  Indonesia Week yang 

merupakan acara terbesar dari acara-acara untuk memperkenalkan kebudayaan 

Korea ke luar negeri. Sejauh perjalanan hubungannya dengan Indonesia, Republik 

Korea yang diwakili oleh Kedutaan Besar telah menggelar acara Festival Korea -  

Indonesia Week tersebut sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 9 - 18 Oktober 

2009 dan 11 Oktober 2010, yaitu pada masa pemerintahan Lee Myung Bak. 

Acara yang menekankan pada esensi kebudayaan Republik Korea dalam 

skala besar ini telah dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari para duta 

besar dan atase negara-negara lain, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 

Ketua MPR Taufik Kiemas dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

                                                   
12 Kerjasama Bilateral dalam httpwww.kemlu.go.id diakses tanggal 2 Februari 2012  



8 
 

Muhaimin Iskandar, masyarakat umum, serta di siarkan langsung pada 188 negara 

seluruh dunia. 

Berangkat dari latar belakang yang telah disampaikan penulis di atas, 

maka penulis ingin meneliti kepentingan yang ingin dicapai oleh Pemerintah 

Republik Korea dibalik Diplomasi Kebudayaannya pada pelaksanaan Festival 

Korea -  Indonesia Week.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba memecahkan  

pertanyaan “Bagaimana kepentingan Republik Korea dalam diplomasi 

kebudayaan pada pelaksanaan Festival Korea -  Indonesia Week?” 

1.3 Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Untuk menjelaskan kepentingan Republik Korea dalam diplomasi kebudayaan 

pada pelaksanaan Festival Korea -  Indonesia Week 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kepentingan Republik Korea dalam diplomasi kebudayaan pada 

pelaksanaan Festival Korea -  Indonesia Week. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini yaitu,  dapat dijadikan 

suatu rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang 
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pelaksanaan diplomasi pada umumnya, dan diplomasi kebudayaan 

Republik Korea pada khususnya. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar untuk melengkapi Tinjauan Pustaka, maka disajikan 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian 

terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai pertimbangan. Adapun 

penelitian terdahulu yang terkait adalah penelitian yang berjudul “Tour De 

Singkarak 2009, Sebagai Diplomasi Kebudayaan” oleh Dini Arabia Mahasiswa 

Universitas Andalas pada tahun 2009. Dalam Penelitian tersebut di jelaskan 

bahwa pada pelaksanaan Tour de Singkarak , yaitu event balap sepeda yang 

diselenggarakan di Sumatera Barat pada akhir bulan April sampai dengan awal 

Mei 2009 oleh Departement pariwisata bekerjasama dengan Departemen Pemuda 

dan Olah Raga, Pemda Sumatera Barat, terdapat unsur pelaksanaan diplomasi 

kebudayaan oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu di tandai dengan adanya 

penggabungan antara olah raga dan pariwisata, Adanya pertandingan balap sepeda 

dan juga dipadukan dengan peragaan pariwisata dari pameran seni, festival 

kuliner, dan para pembalap disuguhkan dengan pemandangan yang indah mulai 

dari padang sampai singkarak. Periwisata dan kebudayaan merupakan kata kunci 

bagi tour de singkarak yang tujuannya untuk mengenalkan daerah Sumatra Barat 

kepada dunia luar.13 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh WS. Sari. S, mahasiswa Universitas 

Hasanudin yang berjudul “Budaya Pop Dan Gaya Hidup (Studi Kasus Korea 
                                                   
13 Dini Arabia,“Tour De Singkarak 2009, sebagai bentuk diplomasi kebudayaan”, 2009, 
Universitas Andalas Sumatera Barat. Diterbitkan dalam Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu 
Hubungan Internasional FISIP. Universitas Andalas Padang Sumatera Barat. Edisi 1 Juni 2009 
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Lovers Di Makassar). Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengaruh 

budaya korea terhadap suatu individu. Dijelaskan bahwa nilai yang terkandung 

dalam budaya pop korea membawa tingkat hegemoni yang berbeda beda pada 

tataran subjek. Ada yang berada pada level pembentukan identitas, dominant 

reader adalah orang yang amat terobsesi pada Korea. Serta negotiated reader, 

yaitu mereka adalah orang-orang yang mengkondisikan penerimaan nilai-nilai 

budaya pop Korea dengan lingkungan sekitarnya.14 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rinda Choiriyah, Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul Kepentingan Diplomasi 

Kebudayaan Jepang di Indonesia dalam Momentum Peringatan Tahun Emas 

Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang. Salah satu poin yang disampaikan oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah mengungkap keeratan hubungan persahabatan 

Indonesia - Jepang didasarkan pada permasalahan historis. Kepentingan akan 

Jepang untuk mengubah citra negative masa lalu melalui program – program 

budaya tradisional dan popular dengan analisis Diplomasi Kebudayaan.15 

Siti Ulfiatun Mukaromah, “ Kerjasama Pendidikan dan Budaya dalam 

fluktuasi Hubungan Indonesia-Australia (Studi pada masa PM John howard)”, 

Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penelitian ini 

dideskripsikan bagaimana Indonesia dan Australia memposisikan sebagai negara 

bertetangga yang keduanya harus bekerja sama untuk menciptakan stabilitas dan 

                                                   
14 WS. Sari. S, “Budaya Pop Dan Gaya Hidup (Studi Kasus Korea Lovers Di Makassar)”, 
Universitas Hasanudin , 2011. Halaman 170-171 
15 Rinda Choiriyah, Kepentingan diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia dalam Momentum 
Peringatan Tahun Emas Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang,  Malang: Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2010 
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perdamaian kawasan dalam berbagai persoalan yang sempat merenggangkan 

hubungan kedua negara, yaitu persoalan Timor – Timur, terorisme bom Bali dan 

peledakan di depan Kedutaan Besar Australia. Masalah – masalah tersebut 

menggambarkan kondisi yang mempengaruhi hubungan kedua negara dalam 

bidang politik, yang berakibat hubungan kedua negara ini bersifat fluktuatif. Pada 

masa pemerintahan John Howard hubungan keduanya dalam bidang politik 

bersifat naik turun, namun hubungan dalam bidang budaya khsusnya pendidikan 

tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. 

Penulis mengambil penelitian ini sebagai salah satu referensi karena 

terdapat adanya kesamaan dalam memandang hubungan dua negara dari sisi 

hubungan bilateral. 

Keempat Penelitian tersebut digunakan penulis sebagai perbandingan dan 

sebagai rujukan terkait teori dan konsep yang digunakan, kesamaan karakteristik 

obyek yang diteliti serta pemaparan bentuk - bentuk implementasi diplomasi.   

1.6 Konsep 

1.6.1 Diplomasi Kebudayaan 

Berangkat dari motivasi pencapaian kepentingan nasional, setiap 

negara melakukan politik luar negeri terhadap negara lain. Akan tetapi 

setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang berbeda-beda antara 

satu dengan yang lain. Fakta itupun mencerminkan bahwa ternyata tidak 

semua kebijakan luar negeri suatu negara dapat diterima oleh negara lain, 

bahkan hal tersebut berpotensi memicu terjadinya konflik yang berdampak 

pada renggang bahkan terputusnya hubungan antar negara. Untuk itu, 
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dalam menghindari dan meminimalisir konflik, setiap negara melakukan 

berbagai cara untuk tetap menjalin keharmonisan hubungan antar negara 

dalam rangka mengupayakan kepentingan – kepentingannya, yaitu dengan 

jalan Diplomasi. 

Jika dilihat dari sejarah dan perkembangannya, pelaksanaan 

diplomasi telah mengalami pergeseran isu pokok, yakni pergeseran isu-isu 

“high politics” ke isu-isu “low politics”, antara lain diplomasi hak asasi 

manusia, diplomasi preventif, diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan. 

Hal ini terjadi setelah berakhirnya perang dingin pada awal dekade 

1990an.    

Cultural diplomacy atau diplomasi kebudayaan merupakan 

spesifikasi sebuah bentuk diplomasi yang mengandung suatu kumpulan 

preskripsi yang materialnya berupa effectual practice, preskripsi-preskripsi 

ini termasuk didalamnya unequivocal recognition and understanding of 

foreign cultural dynamics and observance of the tenets that goven basic 

dialogue.16 

Milton C.Cumming Jr. menggambarkan makna diplomasi 

kebudayaan sebagai “the exchange of ideas, information, values, systems, 

traditions, beliefs, and other aspects of culture, with the intention of 

fostering mutual understanding.”17 Sedangkan menurut Josep Nye dalam 

penelitian Dini Arabia, cultural diplomacy adalah contoh utama dari soft 

                                                   
16 Opcit Dini Arabia 
17 What is Cultural Diplomacy?”. 
httpwww.culturaldiplomacy.orgindex.phpen_culturaldiplomacy.htm,. Diakses tanggal 10 April 
2012 
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power atau diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tindakan 

persuasif melalui budaya, nilai – nilai, dan ide – ide. Berbeda dengan hard 

power dimana memakai kekuatan militer untuk menaklukkan. “The ability 

to persuade through culture, values and ideas, as opposed to ‘hard 

power’, which conquers or coerces through military might”.18 Sejarah 

proses bergesernya hard power ke soft power, kerjasama merupakan 

sebuah level baru dalam menjalin hubungan antar negara, dimana 

diplomasi kebudayaan adalah bagian dari konsep soft power yang cukup 

signifikan membawa banyak dampak. Atas dasar tersebut dapat dijelaskan 

bahwa diplomasi kebudayaan bukan merupakan secondary side jika 

dibandingkan dengan politik dan ekonomi, tetapi ketiganya mempunyai 

fungsi yang sejajar. 

Diplomasi kebudayaan merupakan cara untuk membangun rasa 

saling percaya antar sesama manusia melalui aktivitas kebudayaan. 

Melalui pertunjukan kesenian, pengenalan bahasa, dan kajian antar 

budaya.19 Pemahaman lain terkait aktor diplomasi kebudayaan yaitu, 

pelaksanaan diplomasi ini mengarahkan kepada official practice 

pemerintah dalam melakukan  hubungan dengan negara lain berdasarkan 

basic soft power. Tetapi dengan meningkatnya globalisasi dan hubungan 

yang semakin kompleks antar masyarakat dunia, aktor diplomasi 

budayapun mengalami keberagaman, yakni munculnya aktor pada semua 

level, baik individu, komunitas, negara dan institusi. Jika dicermati, 
                                                   
18 Opcit Dini Arabia 
19 Ida Sundari Husen, Peran Pemerintah, Lembaga Kerjasama dan Perorangan dalam Diplomasi 
Kebudayaan. dalam  http://kongres.budpar.go.id .Diakses tanggal 28 Mei 2011 
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praktek konsep diplomasi publik segala level dapat membawa pengaruh 

yang cukup siknifikan yakni berpengaruh terhadap “Global public 

opinion” dan nilai di tataran individu, komunitas dan negara yang mana 

dapat mewujudkan 5 prinsip yang pada akhirnya berujung pada 

pencapaian global peace dan stabilitas perdamaian.  

 5 Prinsip tersebut antara lain : 

 Respect and Recognition of Cultural Diversity & Heritage 

 Global Intercultural Dialogue 

 Justice, Equality & Interdependence 

 The Protection of International Human Rights 

 Global Peace & Stability20 

Sementara itu jika ditinjau dari ruang lingkup yang lebih sempit, diplomasi 

kebudayaan mampu membawa dampak terhadap peningkatan 

perekonomian suatu negara yang berakar dari usaha untuk menunjukkan 

good image. Ditinjau dari sisi lain, diplomasi kebudayaan juga mampu 

berkontribusi dalam meredam suatu konflik yang terjadi pada suatu negara 

dengan pendekatan lunak yaitu penciptaan kesepahaman antar budaya 

yang berbeda.  

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja : 
“Diplomasi kebudayaan merupakan suatu tahap perkembangan baru dalam 
sejarah diplomasi kita dengan mencoba untuk menambah suatu dimensi 
baru pada cara kita melakukan diplomasi dengan mempergunakan 

                                                   
20What is Cultural Diplomacy? Dalam 
httpwww.culturaldiplomacy.orgindex.phpen_culturaldiplomacy. Htm. Diakses tanggal 21 April 
2012 
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kekayaan perbendaharaan seni budaya sebagai sarana untuk melakukan 
diplomasi dalam arti seluas – luasnya”.21 

 Berangkat dari beberapa pemaparan definisi diplomasi kebudayaan 

diatas dapat di tarik garis kesimpulan bahwa hubungan pada aspek 

kebudayaan mampu dijadikan sebagai sarana strategis dalam hubungan 

suatu negara dengan negara lain untuk lebih terjalin erat. Ini sebabnya 

mengapa negara-negara sekarang secara intens memapankan hubungan 

kebudayaannya. Semua tertuang dalam penyelenggaraan program-program 

perbendaharaan seni dan kebudayaan suatu negara untuk ditunjukkan 

kepada dunia internasional. 

 Ditinjau dari aktor diplomasi kebudayaan yang lebih cenderung 

dilakukan secara official, hal tersebut dapat kita jumpai pada pelaksanaan 

Festival Korea -  Indonesia Week yang telah diselenggarakan 2 kali sejak 

ditandatanganinya perjanjian kebudayaan pada tahun 2000 antara 

Republik Korea dengan Pemerintah Indonesia. Agenda tersebut diadakan  

oleh Pihak Kedutaan Besar Republik Korea yang merupakan perwakilan 

Resmi untuk negara lain dari Pemerintahan Republik Korea. Sedangkan 

pada content materinya, pelaksanaan Festival Korea -  Indonesia Week 

inipun sangat terlihat dengan jelas sebagai bentuk praktek dari diplomasi 

kebudayaan, karena pada seluruh rangkaian selama 1 minggu acara 

tersebut syarat akan pertunjukan dan pameran seni budaya Republik 

Korea, dan pertukaran budaya kedua negara, antara lain Korean Movie 

Show, Batik-Hanbok Fashion Show (pakaian tradisional Republik Korea), 
                                                   
21 A. Masyur Effendi, Hukum Diplomatik Internasional, 1993, Usaha Nasional, Surabaya. 
Halaman 134 
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Pertunjukan musik, Festival makanan selera Korea, pameran produk 

Republik Korea dan lain-lain.  

1.6.2 Diplomasi Publik 

Secara konvensional diplomasi mengandung pengertian sebagai 

usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional 

dikalangan masyarakat internasional.22 Menurut Sir Ernest Satow, 

diplomasi adalah penerapan kemampuan ketrampilan serta intelejensi 

dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah diantara negara 

– negara berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan 

negara – negara jajahannya.23 Publik sendiri didefinisikan sebagai 

kelompok spontan dari suatu penduduk yang berbagi tindakan secara 

khusus secara tidak langsung.24 

Berdasarkan definisi di atas maka diplomasi publik dapat diartikan 

sebagai aktivitas oleh pemerintah untuk membangun opini publik di 

negara lain, melakukan interaksi kelompok perorangan dan kepentingan di 

satu negara dengan negara lain, melaporkan masalah – masalah luar negeri 

dan pengaruhnya terhadap kebijakan, aktifitas komunikasi antara mereka 

yang bekerja di bidang komunikasi, selain juga antara diplomat dan 

koresponden asing, serta proses komunikasi antar budaya.25 

                                                   
22 Holsti KJ, Third Edition, International Politics, a Framework for analysis, new Delhi : Prentice 
Hall of India halaman 82-83 dalam skripsi Nana Restiana. Halaman 10  
23 Sir Ernes Satow, A Guide to Diplomatic Practice, dalam Sukawarsini Djelantik, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2008, Halaman 4 
24 John Dewey dalam Nadia Sabrina, Definisi Opini Publik, http://blogs.unpad.ac.id/, diakses 
tanggal 10 Desember 2011 
25 What is Diplomacy?. USIA (United State Information Agency) Alumni Association,  2002, 
dalam http://www.publicdiplomacy.org/1.hatm diakses pada tanggal 27 Mei 2011 
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Dalam sejarah perjalanannya, diplomasi publik telah mengalami 

banyak perkembangan, yang pada akhirnya dapat dijumpai beberapa poin 

perbedaan diplomasi publik abad 21 dengan diplomasi publik tradisional, 

antara lain dari segi kondisi, tujuan, strategi, target, saluran, dan konteks 

pesan. Dari segi kondisi sangat jelas dapat dibedakan dengan keberadaan 

kondisi konflik dan damai. Pada pelaksanaan diplomasi publik tradisional, 

hubungan negara banyak diliputi dengan ketegangan.  

Dari segi tujuan, diplomasi publik tradisional memiliki tujuan 

untuk mendapatkan perubahan politik yang menargetkan pada perubahan 

perilaku negara lain. Hal ini sangat rasional mengingat dalam kondisi 

konflik sebuah negara menginginkan perubahan perilaku negara lain untuk 

memihak kepadanya atau setidaknya berperilaku tidak mengancam. 

Sedangkan pada diplomasi publik abad 21 tujuan utamanya adalah 

promosi kepentingan politik dan ekonomi yang ditujukan untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pencapaian kepentingan 

politik dan ekonomi, serta menciptakan reputasi yang baik dikalangan 

dunia Internasional.26 Sedangkan menurut Leonard bahwa tujuan dan 

fokus diplomasi publik bergantung pada situasi domestik dan posisinya 

dalam politik Internasional.  

Jika ditinjau dari segi strategi, diplomasi publik tradisional lebih 

dilakukan oleh pemerintah secara persuasif yang mengarahkan publik 

sesuai dengan desain pemerintah. Sedangkan pada diplomasi publik abad 

                                                   
26 Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang – Perkembangan dan Tantangan, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2011 halaman 12 
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21, lebih dilakukan dengan cara membangun dan mengatur hubungan 

antarnegaranya dan kemudian dikaitkan dalam kepentingan politik.27    

Konteks pesan yang terkandung dalam pelaksanaan diplomasi 

publik tradisional menyangkut permasalahan ideologi, kepentingan dan 

informasi. Sedangkan pada diplomasi publik abad 21 mengarah pada 

pencarian kesamaan pemahaman ide – ide dan nilai yang ditawarkan. 

Diplomasi publik tradisional memiliki sasaran yang lebih umum, 

sementara diplomasi publik abad 21 memiliki poin target kegiatan yang 

lebih terencana sesuai dengan publik yang menjadi sasaran. Dengan kata 

lain target dalam diplomasi publik abad 21 telah tersegmentasi dimana 

arah dan tujuannya lebih jelas dan spesifik.28 

Konsep diplomasi publik membawa dua implikasi. Pertama, publik 

sebagai obyek dalam artian publik di negara lain adalah obyek atau tujuan 

dari diplomasi negara. Implikasi kedua adalah publik sebagai subyek, 

dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktivitas 

diplomasi negara atau pemerintah.29 Konsep ini menjelaskan bahwa 

sebuah Negara mampu berhasil dalam sebuah diplomasi, bukan hanya 

ditentukan oleh diplomasi yang dilakukan oleh aktor government saja, 

akan tetapi juga actor – actor diluar pemerintah yang dapat diberdayakan 

untuk mendukung diplomasi.30  

                                                   
27 Ibid halaman 13 
28 Ibid halaman 14 
29 Ibid halaman 5-6 
30 Opcit Rinda Choiriyah. Halaman 12 
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Diplomasi publik muncul dikarenakan keterlibatan actor non-

pemerintah yang semakin meningkat serta pesatnya perkembangan 

teknologi dan komunikasi yang memungkinkan berbagai pihak dapat 

mengetahui beragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri dalam 

waktu yang singkat. Kemudahan tersebut kemudian mengakibatkan 

meningkatnya kepedulian publik terhadap berbagai kebijakan luar negeri 

yang diambil oleh pemerintahnya.31 Keterlibatan publik yang semakin 

besar dapat dirasakan sejak dekade 1990an, yang direfleksikan dengan 

meningkatnya peran media massa internasional, organisasi – organisasi 

bukan pemerintah, perorangan, dan komunitas keilmuan.32 

Diplomasi yang dikembangkan publik mengacu pada semua 

bentuk hubungan antar organisasi bukan pemerintah yang sifatnya tidak 

resmi dan berada diluar struktur kedinasan.33 Istilah Diplomasi Publik 

muncul dimana kalangan publik dan pemerintah dapat saling berkordinasi 

dengan memberikan kontribusi  pemikiran dan berpartisipasi aktif dalam 

program – program yang mendukung arah kebijakan luar negeri tersebut.34  

Sedangkan materi diplomasi publik adalah hal yang secara makro 

maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek publik (dalam 

politik luar negeri) antara lain kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, 

teknologi, ekonomi, politik sampai dengan pertukaran pelajar atau 

                                                   
31 Reinventing Diplomacy in Information Agr, Barry Fulton, 1998, CSIS Washington DC, dalam 
http://www.csis.org/ics/dia. diakses  tanggal 27 Mei 2011 
32 Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, 
halaman 210 
33 Ibid halaman 218. 
34 Ibid  halaman 73 
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kebudayaan dan lain sebagainya.35 Dalam Kamus Hubungan Internasional 

menyebutkan bahwa diplomasi publik di definisikan sebagai usaha negara 

untuk mempengaruhi opini publik di negara lain dengan menggunakan 

beberapa instrumen, seperti film, pertukaran budaya, radio dan televisi.36 

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, pelaksanaan 

Festival Korea -  Indonesia Week merupakan salah satu momentum yang 

merupakan bentuk implementasi diplomasi publik Republik Korea dengan 

fokus kebudayaan yang berpotensi mampu menanamkan dan melegalkan 

nilai – nilai korea yang bersifat simbolik di tataran Indonesia pada 

khususnya dan Internasional pada umumnya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada target  peserta pada agenda tersebut, yaitu Pemerintah Indonesia, 

Perakilan negara – negara tetangga dan masyarakat umum. Sedangkan 

nilai – nilai korea yang bersifat simbolik antara lain : terkait pilihan 

pakaian, selera musik, tontonan acara TV, film, drama,  penciptaan gaya-

gaya subkultur seperti gaya bicara serta penciptaan musik dan tarian. Hal 

tersebut tercermin dalam seluruh rangkaian agenda acara Festival Korea -  

Indonesia Week.  

Terdapat dua segmen target publik dalam Konsep event tersebut, 

yaitu publik politis dan publik konsumtif. Pada target utama yang diakili 

oleh para pejabat negara, baik perwakilan Indonesia, perwakilan negara 

negara tetangga dan 188 negara yang menjadi target pempublikasian event 
                                                   
35Nana Restiana, “Diplomasi Publik China dalam Olimpiade Beijing 2008”, Malang : Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2008. Halaman 14 
36 Dictionary of International Relations Terms. U.S Departmen of  State, 1987, halaman  85 dalam 
Tonny Dian Effendi, Diplomasi Publik Jepang – Perkembangan dan Tantangan, Ghalia Indonesia, 
Bogor, 2011 halaman 9 
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tersebut, Republik Korea memiliki tujuan untuk melanggengkan hubungan 

diplomasi yang terjalin selama ini yang dapat merembet pada peningkatan 

kerjasama – kerjasama yang membawa keuntungan bagi semua pihak 

kedepannya. 

Pada segmen kedua, diharapkan pelaksanaan event tersebut 

Republik Korea mampu memunculkan good image, mengenalkan dan 

menanamkan nilai – nilai simbolik terhadap publik umum di negara target, 

yang berdampak pada ketertarikan masyarakat terhadap produk – produk 

Republik korea. Pada akhirnya mampu mendompleng laju perekonomian 

serta peningkatan di sektor pariwisata. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya batasan waktu dan materi 

untuk membatasi waktu yang ingin diteliti dan pembahasan dalam penelitian 

agar tidak melebar sehingga didapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat. 

Oleh karena itu penulis memberi dua batasan yaitu batasan waktu dan materi : 

 1.7.1.1 Batasan Materi 

Batasan materi menunjukkan ruang sebuah peristiwa yaitu cakupan 

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

penulis akan menjelaskan kepentingan Republik Korea dan menjelaskan 

bentuk – bentuk Diplomasi kebudayaan Republik Korea dalam pelaksanaan 

Festival Korean -  Indonesia Week. Penulis tidak menganalisis tingkat 
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keefektivan terhadap kepentingan Republik Korea dalam pelaksanaan 

Diplomasi kebudayaan melalui Festival Korea -  Indonesia Week. 

1.7.1.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu adalah rentang waktu (durasi) terjadinya suatu peristiwa 

atau obyek yang dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan 

waktu dimulai pada tahun 2008 dan sampai 2012. Hal Ini dilakukan dengan 

dasar bahwa masa pemerintahan Lee Myung Bak yang dimulai pada tahun 

2008 sampai 2012. 

1.7.2 Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan berdasarkan data – data 

yang ada secara obyektif, apa adanya tanpa ada pengaruh subyektifitas 

penulis. 

1.7.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang di tetapkan oleh penulis 

untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal yang akan diteliti 

agar diperoleh suatu kesimpulan. 

Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel independen atau 

variabel bebas dan variabel dependen. Variabel dependen atau unit analisis 

dari penelitian ini adalah Kepentingan Diplomasi Kebudayaan Republik Korea 

merupakan suatu fenomena yang hendak dijelaskan oleh penulis. Festival 

Korean - Indonesia Week merupakan Variabel independen atau unit 

eksplanasi karena dalam penelitian ini Festival Korea -  Indonesia Week yang 
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akan di amati sehubungan dengan adanya Kepentingan Diplomasi kebudayaan 

Republik Korea.  

Dilihat dari pembagian di atas, diketahui unit analisanya berada pada 

tingkat yang setara dengan unit eksplanasinya. Kepentingan Diplomasi 

Kebudayaan Republik Korea dikategorikan dalam negara sedangkan Festival 

Korea -  Indonesia Week juga dikategorikan dalam sebuah negara. Karena unit 

analisisnya setara dengan unit eksplanasinya maka analisis dari penelitian ini 

bersifat korealis.    

1.7.4 Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka. Metode yang bersifat 

studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. Metode 

ini dilaksanakan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diangkat. Melalui penelitian terhadap buku, tulisan, 

artikel, jurnal maupun media cetak dan elektronik akan dijadikan sebagai 

sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini. 

Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai metodelogi 

penelitian, yang mana penelitian akan didahului oleh penyajian data atau 

penelitian terdahulu yang dikombinasikan dengan teori-teori Hubungan 

Internasional yang relevan dengan judul yang diangkat. Teori HI tersebut akan 

digunakan untuk membantu menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai 

bagaimana diplomasi kebudayaan dalam Festival Korea-Indonesia Week. 
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1.7.5 Alur Pemikiran 

 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Argumen Dasar 

Pelaksanaan Festival Korea -  Indonesia Week merupakan implementasi 

Diplomasi Kebudayaan Republik Korea, yang menurut analisis penulis 

pelaksanaan agenda tersebut merupakan salah satu strategi bagi Pemerintah 

Republik Korea untuk memapankan kepentingan politik maupun ekonominya. Di 

bidang politik usaha mencari dukungan terhadap permasalahan korea utara dan 

disisi ekonomi dalam hal perluasan pasar produk produk Korea. 
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