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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara adalah aktor yang rasional. Sebagai aktor yang rasional, maka 

sebuah negara yang berdaulat tentu saja menginginkan adanya hubungan dengan 

negara lain yang diharapkan memberi kepentingan kepada mereka. Sejatinya, 

politik luar negeri suatu negara dijalankan ketika suatu negara ingin mencapai 

kepentingan nasional atau national interest yang mengharuskan mereka untuk 

memanfaatkan segala sumder daya dalam negeri untuk mencapai tujuan nasional 

yang berasal dan berada di pihak eksternal.1 

 Korea Selatan dan China, selama 25 tahun sejak tahun 1992, telah 

membina hubungan diplomatik melalui program pertukaran dan kerja sama. 

Melalui kerjasama dan program pertukaran dengan Korea Selatan telah 

memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonominya. Korea Selatan dan 

China telah menjalin hubungan politik, keamanan dan ekonomi yang relatif baik, 

walaupun kedua belah pihak mempunyai sistem yang berbeda. Perdagangan 

dengan China telah memicu pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Kedua negara 

telah mempunyai hubungan kerja sama di berbagai sektor yang cukup berarti 

                                                             
1 Fearon, James D.  “Domestic Politics, Foreign Policy and Theoris of International Relations”, 

(Annual Review of Political Science, (1), 1998, hal. 290 dalam 

http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Fearon%201998.pdf diakses pada tanggal 07 

Januari 2017 

http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Fearon%201998.pdf
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dibidang keamanan kedua belah pihak, dan hubungan bilateral itu sekarang 

merupakan dua pilar penting dalam perpolitikan Laut Asia timur.2 

 Pemerintahan Korea Selatan telah mencoba mengambil keuntungan dari 

Korean Wave sebagai alat kebijakannya untuk meningkatkan diplomasi 

kebudayaan dan diplomasi publik. Di bawah kepresidenan Lee Myung-bak, dalam 

pidatonya di Seoul Forum 2012, dimana Korea Selatan telah menempatkan 

sebagai pendekatan melalui "Complex Diplomacy" dan "Value Diplomacy" 

dengan tujuan kebijakan utamanya untuk meningkatkan diplomasi kebudayaan 

pada masyarakat di dunia, bersamaan dengan meningkatkan citra nasional dan 

merek nasional. Secara khusus, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan dan 

Dewan Kepresidenan melalui Nation Branding telah berusaha untuk mengambil 

keuntungan dari popularitas Korean Wave untuk mempromosikan Korea Selatan 

dalam kepentingan nasional dan meningkatkan citra Korea Selatan di dunia.3   

Korean Wave adalah sebuah istilah yang merujuk pada popularitas budaya 

pop Korea Selatan di luar negeri. Bahkan sekarang sudah mendarat di Timur 

Tengah dan bagian dari Eropa. Genre Korean Wave terdiri dari film, drama 

televisi, dan musik pop (K-pop). Korean Wave juga dikenal sebagai Hallyu 

(한류), yang dimana istilah ini pertama kali dicetuskan oleh media China di akhir 

                                                             
2 Masa Depan Hubungan Diplomatik Korea Selatan dan Cina, 2004, dalam 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=2813 diakses pada tanggal 

24 November 2016 
3 Gunjoo Jang, Won K. Paik, 2012, Korean Wave as Tool for Korea’s New Cultural Diplomacy, 

hlmn. 1 dalam http://file.scirp.org/pdf/AASoci20120300004_59668127.pdf diakses pada tanggal 

22 November 2016 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=2813
http://file.scirp.org/pdf/AASoci20120300004_59668127.pdf
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1990-an untuk menggambarkan semakin populernya budaya pop Korea Selatan di 

China.4  

Salah satu efek dari Korean Wave terdapat pada kesuksesan perekonomian 

Korea Selatan. Menurut Yang Seung-Yoon, bahwa politik luar negeri Korea 

Selatan dari masa ke masa banyak diwarnai dengan berbagai macam perubahan. 

Perubahan ini terjadi dari setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki pandangan 

politik luar negeri yang berbeda-beda. Korea Selatan memiliki kebijakan nasional 

utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya yakni, mengembangkan ekonomi 

nasional. Kemudian salah satu tujuan utama Korea Selatan juga untuk 

meningkatkan citra nasional melalui penyelesaian berbagai masalah diplomatik 

dan kerjasama internasional dengan meningkatkan infrastruktur diplomatik.5 

Hal penunjang kebangkitan ekonomi Korea Selatan tidak lain karena 

sektor industri teknologi transportasi dan teknologi komunikasi yang juga 

didukung oleh sektor kebudayaannya melalui Korean Wave. Pada tahun 2004, 

ekspor film dan program televisi bersama dengan pariwisata yang kebanyakan 

dari negara penggemar Korean Wave dan produk musik pop (K-Pop) 

menghasilkan pendapatan total hampir $ 2 miliar.6 Selain itu, menurut statistik 

Bank Of Korea dari bidang ekspor budaya dan jasa hiburan, industri musik pop 

(K-pop) telah menghasilkan $ 794 juta tahun 2011 dan mengalami peningkatan 

                                                             
4Korean Wave, dalam http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/Korean-

Wave?affairId=471 diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 
5Skripsi Dessy Natalia, Pelaksanaan Strategi Soft Power Diplomacy dalam Hubungan Korea 

Selatan dan Tiongkok, Univesitas Gajah Mada, hlmn. 1 dalam 

http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/96113/potongan/S1-2016-328689-introduction.pdf 

diakses pada tanggal 29 Agustus 2016 
6VOA News. 2006.Asia Goes Crazy Over K-Pop, dalam 

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2006/01/07/2006010761003.html diakses pada 

tanggal 30Oktober2016 

http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/Korean-Wave?affairId=471
http://www.korea.net/Government/Current-Affairs/Korean-Wave?affairId=471
http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/96113/potongan/S1-2016-328689-introduction.pdf
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2006/01/07/2006010761003.html
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25% dari $ 637 juta di tahun 2010 seiring dengan semakin diminatinya musik pop 

(K-Pop) oleh masyarakat internasional.7 

Korean Wave sendiri paling terlihat menonjol perkembangannya di China. 

Korean Wave pertama kali muncul di China pada tahun 1992, yaitu setelah Korea 

Selatan mengadakan hubungan diplomatik dengan China. Diantara Genre Korean 

Wave yang lainnya, drama televisi dan musik pop (K-Pop) memperoleh 

popularitas yang paling besar dikalangan masyarakat China. Salah satu contohnya 

ketika drama televisi Korea Selatan, “What is Love?” yang disiarkan oleh stasiun 

televisi ternama di China, CCTV pada tahun 1997 untuk pertama kali, 

memperoleh kesuksesan dengan mendapatkan rating dari penonton sebesar 4,2%, 

yang berarti bahwa lebih dari 150 juta masyarakat China menonton drama 

tersebut.8 Menurut sebuah studi penelitian, drama televisi Korea lebih populer di 

kalangan anak muda, anak perkotaan, dan kaum wanita di China dengan standar 

hidup yang lebih tinggi. Di China, Korean Wave sering digambarkan sebagai 

fenomena yang hanya berlaku untuk "Hahanzu", yakni suatu komunitas yang 

mencintai tidak hanya budaya pop Korea saja tetapi juga terhadap setiap aspek 

lain dari negara Korea Selatan, sehingga mereka belajar bahasa Korea, membeli 

produk Korea dan berdandan seperti selebriti Korea.9 Bahkan sudah ada pusat 

kebudayaan Korea Selatan di China, yakni di Beijing dan Shanghai.10 

                                                             
7 Chosun Ilbo. 2012. K-Pop Leads Record Earnings from Cultural Exports dalam 

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/02/07/2012020700892.html diakses pada 

tanggal 30 Oktober 2016 
8Hallyu (Korean Wave), dalam http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu 

diakses pada tanggal 30 Oktober 2016 
9 Ji-Eun Kim, 2010, “Korean Wave” in China: Its Impact on The South Korean-Chinese 

Relations, The University of British Columbia, hlmn 16 dalam 

http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/02/07/2012020700892.html
http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-Arts/Hallyu
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 Korean Wave mendapat perhatian khusus dikalangan masyarakat China, 

terutama dikalangan remaja karena adanya kesamaan budaya antara Korea Selatan 

dengan China.11 Disamping itu adanya kesamaan filosofi, nilai-nilai budaya dan 

pemikiran yang sama sehingga membuat mudah bagi masyarakat China untuk 

menerima Korean Wave.12 Selain itu, Korean Wave juga ada keterkaitannya 

dengan budaya tradisional dan pop di China.13 

 Demam budaya pop Korea Selatan, mempengaruhi seluruh lapisan 

masyarakat di China. Diantara negara di Asia Timur, tercatat bahwa China 

menjadi negara yang paling berminat untuk berkunjung ke Korea Selatan. 

Sementara itu, menurut Korean Tourism Organization, pada tahun 2003 saja lebih 

dari 500 ribu warga China mengunjungi Korea Selatan, sedangkan 2 juta warga 

Korea Selatan mengunjungi China.14 Korea Selatan dan China bersaing satu sama 

lain untuk menyebarkan aset budaya tradisional dan non-tradisonal masing-

masing di luar negeri untuk menciptakan kondisi ramah di dunia global. 

Fenomena tersebut sebagai usaha kedua negara yang berusaha untuk lebih 

menegaskan diri mereka sendiri pada kalangan masyarakat internasional. Hal 

tersebut juga untuk memperkenalkan norma-norma yang dapat diterima bersama 

                                                                                                                                                                       
https://open.library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1.0072403/1 diakses pada tanggal 23 

November 2016 
10 Korean Cultural Centers dalam http://www.korea.net/AboutUs/Overseas-Korea-

Centers/Korean-Cultural-Centers diakses pada tanggal 07 Januari 2017 
11 Does Korea Have a Big Influence on the Culture of China? dalam  

https://www.quora.com/Does-korea-have-a-big-influence-on-the-culture-of-China diakses pada 

tanggal 01 November 2016  
12 Jian Cai, Korean Wave, dalam http://journeyeast.tripod.com/korean_wave_in_china.html 

diakses pada tanggal 01 November 2016 
13 Erwan Rambourg, 2015, Why The Chinese Are Obsessed With Korea Culture dalam 

http://www.businessinsider.co.id/why-the-chinese-are-obsessed-with-korea-culture-2015-

1/?r=US&IR=T#BGXci68gUuYiG7xi.97 diakses pada tanggal 01 November 2016 
14 KBSWORLDRADIO, Loc. Cit 

https://open.library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1.0072403/1
http://www.korea.net/AboutUs/Overseas-Korea-Centers/Korean-Cultural-Centers
http://www.korea.net/AboutUs/Overseas-Korea-Centers/Korean-Cultural-Centers
https://www.quora.com/Does-korea-have-a-big-influence-on-the-culture-of-China
http://journeyeast.tripod.com/korean_wave_in_china.html
http://www.businessinsider.co.id/why-the-chinese-are-obsessed-with-korea-culture-2015-1/?r=US&IR=T#BGXci68gUuYiG7xi.97
http://www.businessinsider.co.id/why-the-chinese-are-obsessed-with-korea-culture-2015-1/?r=US&IR=T#BGXci68gUuYiG7xi.97
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untuk mencegah persaingan sehingga tidak menimbulkan bentrokan budaya.15 

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri Korea Selatan yang 

menggunakan budaya sebagai instrumen diplomasi terhadap China. 

 Berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti awal munculnya Korean 

Wave di China, timbul permasalahan bagaimana Korean Wave dapat 

mempengaruhi kalangan masyarakat China, dan bagaimana Korean Wave bisa 

mempengaruhi perkembangan hubungan diplomatik kedua negara. Dengan 

adanya permasalahan tersebut penulis menyusun skripsi dengan judul Pengaruh 

Korean Wave Terhadap Hubungan Diplomatik Korea Selatan dengan China. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana pengaruh diplomasi budaya Korea Selatan melalui Korean 

Wave terhadap perkembangan hubungan bilateral dengan China? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh 

Korean Wave di kalangan masyarakat China, yang dimana Korean Wave sudah 

mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara. 

 

 

                                                             
15 Cho Young-nam, 2010, Development of South Korea-China Relations and Nom Conflicts, 

Korean Political Studies, Seoul National University vol.19-2, dalam 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=103168 diakses pada 

tanggal 24 November 2016 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=103168
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 1.3.2 Manfaat Penulisan 

 a. Manfaat Akademis 

 Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat ataupun 

sumbangan ilmu dan pemikiran terhadap pembaca khususnya Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai pengaruh diplomasi 

kebudayaan terhadap hubungan diplomatik Korea Selatan dengan China sehingga 

dapat dijadikan salah satu rekomendasi terhadap penelitian-penelitian 

kedepannya. 

 b. Manfaat Praktis 

 Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih 

terhadap pembaca mengenai pengaruh Korean Wave terhadap hubungan 

diplomatik Korea Selatan dengan China.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang pertama merupakan skripsi oleh M. Hadi Sururin yang 

berjudul Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia Melalui Manga dan 

Anime.16 Dalam penelitian tersebut, M. Hadi Sururin menggunakan metode 

Deskriptif dengan menggunakan konsep dan teori Soft Power, Diplomasi 

Kebudayaan, Konsep Budaya Pop, dan Multi Track Diplomacy. Dalam 

penelitiannya, M. Hadi Sururin mengemukakan Jepang tidak hanya 

mengembangkan bidang perekonomiannya saja, namun juga bidang budaya. Hal 

ini terbukti adanya istilah Japanese popular cultural seperti manga dan anime, 

                                                             
16 M. Hadi Sururin, 201310360312195, 2015, Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia Melalui 

Manga Anime, FISIP Hubungan Internasional. UMM 
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game, J-Music, dan dorama yang telah banyak dikenal di seluruh dunia. 

Dijelaskan pula, beberapa faktor yang menyebabkan budaya popular Jepang 

seperti manga dan anime dapat diterima dengan baik yaitu adanya budaya pop 

yang memiliki kreativitas dan kualitas yang tinggi, mengandung unsur kehidupan, 

cita-cita, dan relevansinya serta memiliki aspek hubungan antar manusia, 

pekerjaan, dan hubungan spiritualitas. 

 Penelitian terdahulu berikutnya merupakan skripsi milik Hari Obbie 

Darmawan yang berjudul Diplomasi Publik Korea Selatan Melalui Hallyu/Korean 

Wave Terhadap Perekonomian Republik Korea Selatan17. Dalam penelitian 

tersebut, Hari Obbie Darmawan menggunakan metode Deskriptif  dengan 

menggunakan konsep dan teori Diplomasi Hallyu dan National Branding. Dalam 

penelitiannya, Hari Obbie Darmawan mengemukakan bahwa diplomasi Hallyu 

Republik Korea Selatan merupakan jenis diplomasi yang menggabungkan peran 

negara serta peran non negara, yakni SM Entertaiment. Diplomasi Hallyu 

membuat Republik Korea Selatan mendapatkan income atau pemasukan dari 

perkembangan industri music, film (drama), serta bidang industri kecantikan. 

Semua sektor kontribusi dalam perekonomian Republik Korea Selatan baik secara 

mikro maupun makro. Mikro ditunjukan dengan bertambahnya pendapatan SM 

Entertaiment selaku non state dan para artis yang mereka naungi. Selain itu dalam 

sektor makro Korean Wave juga menyumbangkan pemasukan negara yang sangat 

besar , bahkan signifikan setelah Korean Wave menjalar ke seluruh dunia.  

                                                             
17 Hari Obbie Darmawan, 201010360311087, 2014, Diplomasi Publik Korea Selatan Melalui 

Hallyu/Korean Wave Terhadap Perekonomian Republik Korea Selatan, FISIP Hubungan 

Internasional. UMM 
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 Ketiga, penelitian selanjutnya adalah skripsi milik Dessy Natalia yang 

berjudul Pelaksanaan Strategi Soft Power Diplomacy Dalam Hubungan Korea 

Selatan dan Tiongkok.18 Dalam penelitiannya, Dessy Natalia menguunakan 

metode Deskriptif dengan menggunakan konsep dan teori Modern Diplomacy, 

Soft Power, dan Kepentingan Nasional. Dalam penelitiannya, Dessy Natalia 

mengemukakan bahwa dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Korea Selatan 

aktif dalam menjalin kerjasama perdagangan yang lebih intensif dengan 

Tiongkok. Untuk membangun hubungannya kembali dengan Tiongkok, Korea 

Selatan melakukan berbagai diplomasi. Dalam hal in yang dilakukan oleh para 

idola Korean Wave bersama pelaku bisnis industry music Korea Selatan menjadi 

duta Korea Selatan dalam menjalankan soft power diplomacy yang akan lebih 

membantu mengembangkan budaya Korea Selatan ke Tiongkok melalui 

hubungan bisnis sehingga dapat membantu meningkatkan citra ataupun nation 

branding Korea Selatan. 

 Keempat, penelitian selanjutnya adalah dari Tae Young Kim dan Dal 

Yong Jin yang berjudul Cultural Policy in the Korean Wave: An Analysis of 

Cultural Diplomacy Embedded in Presidential Speeches.19 Dalam penelitiannya, 

Tae Young Kim dan Dal Yong Jin mengemukakan bahwa mereka menganalisis 

cara beberapa presiden Korea Selatan menafsirkan Hallyu melalui pidato presiden 

antara tahun 1998 dan 2014, untuk menemukan tujuan yang menghubungkan 

fenomena Korean Wave dengan diplomasi budaya. Meskipun ada beberapa 

                                                             
18 Dessy Natalia, 12/328689/SP/25067, 2016, Pelaksanaan Strategi Soft Power Diplomacy dalam 

Hubungan Korea Selatan dan Tiongkok, FISIP Hubungan Internasional, Universitas Gajahmada 
19 Tae Young Kim dan Dal Yong Jin, 2016, Cultural Policy in the Korean Wave: An Analysis of 

Cultural Diplomacy Embedded in Presidential Speeches, dalam 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/5128/1838 diakses pada tanggal 05 Desember 2016 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/5128/1838
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implikasi penting untuk memahami lebih dari dua pertiga komentar mereka 

tentang masalah budaya. Presiden Korea Selatan fokus pada salah satu perspektif 

industri atau diplomasi kebudayaan dan soft power daripada keragaman budaya 

atau pertukaran, terlepas dari ukuran dan dampak Hallyu bertumbuh dengan pesat. 

Secara khusus, pemerintah konservatif baru-baru ini telah mengembangkan 

kebijakan budaya mereka untuk menggunakan Hallyu sebagai soft power. 

Kelima, penelitian selanjutnya adalah milik Dinara Kozhakmetova yang 

berjudul Soft Power of Korean Popular Culture in Japan: K-pop Avid Fandom in 

Tokyo.20 Dalam penelitiannya tersebut, Dinara Kozhakhmetova menggunakan 

konsep dan teori Soft Power. Dalam penelitiannya, Dinara Kozhakhmetova 

mengemukakan bahwa penelitiannya memfokuskan pada fenomena Korean Wave 

di Jepang, sehingga cara tersebut bisa dibilang sebagai soft power seperti yang 

diciptakan oleh beberapa sumber media. Peran yang jelas dari negara Korea 

Selatan diindikasikan sebagai mesin yang tak terelakkan dari kenaikan Hallyu. 

Para pejabat Kementerian Korea Selatan menekankan peran Korean Wave sebagai 

alat untuk mempromosikan dan menggambarkan kekuatan utama yang akan 

meningkatkan kesadaran tentang negara Korea Selatan, kemudian 

mengembangkan minat dalam budaya dan meningkatkan pariwisata di Korea 

Selatan. Dijelaskan oleh Dinara Kozhakhmetova bahwa studi kasus K-pop avid 

fandom yang menampilkan dengan jelas bahwa Korean Wave pada dasarnya 

mempengaruhi persepsi masyarakat Jepang yang mendapat sangat terlibat dengan 

musik populer Korea. Oleh karena itu, eksposur mereka ke Korean Wave sangat 

                                                             
20 Dinara Kozhakhmetova, 2012, Soft Power of Korean Popular Culture in Japan: K-pop Avid 

Fandom in Tokyo, dalam http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/3460120/file/3910984.pdf. 

diakses pada tanggal 05 Desember 2016 

http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/3460120/file/3910984.pdf
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besar dan sebagai hasilnya merubah pemikiran perempuan muda di Jepang 

melalui orang Korea, bintang Korea dan budaya Korea. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Nama/ Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

1. M. Hadi 

Sururin, HI, 

FISIP, UMM. 

Diplomasi 

Kebudayaan 

Jepang di 

Indonesia 

Melalui Manga 

dan Anime 

Deskriptif, 

Menggunakan 

konsep Soft 

Power, 

Diplomasi 

Kebudayaan, 

Konsep Budaya 

Pop, Multi-track 

Diplomacy 

 

-Budaya populer Jepang saat ini telah 

diterima baik oleh masyarakat di dunia, 

termasuk Indonesia, yang sifatnya lunak 

karena dalam penerimaannya tidak ada 

paksaan yang suatu bentuk dari soft 

power 

-Pemanfaat budaya populer Jepang 

sebagai soft power bertujuan agar 

membangun citra positif di dunia 

internasional yang diperlukan untuk dapat 

membangun kerjasama yang baik dengan 

negara lain 

-Dalam menjalankan politik luar 

negerinya, Jepang memanfaatkan banyak 

elemen sebagai aktor di luar pemerintahan 

yang turut serta dalam melakukan 

diplomasi kebudayaan 

2. Hari Obbie 

Darmawan,  HI, 

FISIP, UMM. 

Diplomasi 

Publik Korea 

Selatan Melalui 

Hallyu/Korean 

Wave Terhadap 

Perekonomian 

Republik Korea 

Selatan 

Deskriptif, 

menggunakan 

konsep 

Diplomasi Hallyu 

dan National 

Branding 

- Sektor kontribusi dalam perekonomian 

Republik Korea Selatan baik secara mikro 

maupun makro 

- Sektor mikro ditunjukan kepada para 

artis yang menaungi SM Entertaiment 

- Sektor mikro ditunjukkan kepada 

Korean Wave yang telah 

menyumbangkan pemasukkan negara  

3. Dessy Natalia, 

HI, FISIP, 

UGM. 

Pelaksanaan 

Strategi Soft 

Power 

Diplomacy 

dalam 

Hubungan 

Korea Selatan 

dan Tiongkok 

Deskriptif, 

menggunakan 

konsep Modern 

Diplomacy, Soft 

Power, dan 

Kepentingan 

Nasional 

- Korea Selatan aktif kembali dalam 

menjalin kerjasama perdagangan yang 

lebih intensif dengan Tiongkok 

- Menggunakan para idola Korean Wave 

bersama pelaku bisnis industri musik 

Korea Selatan dengan dijadikan duta 

Korea Selatan guna menjalankan soft 

power diplomacy 

- Hal tersebut sangat membantu 

mengembangkan budaya Korea Selatan 

ke Tiongkok melalui hubungan bisnis 
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sehingga dapat membantu meningkatkan 

citra ataupun nation branding Korea 

Selatan 

4.  Tae Young Kim 

dan Dal Yong 

Jin, Simon Faser 

University. 

Cultural Policy 

in the Korean 

Wave: An 

Analysis of 

Cultural 

Diplomacy 

Embedded in 

Presidential 

Speeches 

Menggunakan 

konsep dan teori 

Cultural 

Diplomacy  

- Menganalisis cara beberapa presiden 

Korea Selatan menafsirkan Hallyu 

melalui pidato presiden antara tahun 1998 

dan 2014, untuk menemukan tujuan yang 

menghubungkan fenomena Korean Wave 

dengan diplomasi budaya 

- ada beberapa implikasi penting untuk 

memahami lebih dari dua pertiga 

komentar mereka tentang masalah budaya 

- pemerintah konservatif baru-baru ini 

telah mengembangkan kebijakan budaya 

mereka untuk menggunakan Hallyu 

sebagai soft power 

5. Dinara 

Kozhakhmetova, 

Lund 

University. 

Soft Power of 

Korean Popular 

Culture in 

Japan: K-pop 

Avid Fandom in 

Tokyo 

Menggunakan 

konsep dan teori 

Soft Power 

- Penelitiannya memfokuskan pada 

fenomena Korean Wave di Jepang, 

sehingga cara tersebut bisa dibilang 

sebagai soft power seperti yang 

diciptakan oleh beberapa sumber 

media. 

- Kementerian Korea Selatan 

menekankan peran Korean Wave 

sebagai alat untuk mempromosikan 

dan menggambarkan kekuatan utama 

yang akan meningkatkan kesadaran 

tentang negara Korea Selatan, 

kemudian mengembangkan minat 

dalam budaya dan meningkatkan 

pariwisata di Korea Selatan 

- Kasus K-pop avid fandom 

menampilkan dengan jelas Korean 

Wave pada dasarnya mempengaruhi 

persepsi masyarakat Jepang yang 

mendapat sangat terlibat dengan 

musik populer Korea. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1  Konsep Soft Power 

 Dalam Ilmu Hubungan Internasional, kita mengenal konsep power. Joseph 

Nye mengartikan power sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak 
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lain dalam mencapai hasil yang diinginkan.21 Diplomasi sebagai upaya suatu 

bangsa untuk mencapai kepentingan nasional dan instrumen dalam pelaksanaan 

kebijakan politik luar negeri, tentunya ditunjang oleh power yang dimiliki suatu 

negara. Tujuan diplomasi yang diharapkan suatu bangsa adalah terciptanya 

landasan persahabatan yang membimbing bangsa-bangsa menuju kerjasama dan 

perdamaian.22 

Soft power adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain 

untuk mencapai hasil yang diinginkan bukan dengan kekerasan atau pembayaran, 

melainkan dengan ketertarikan. Melalui soft power, suatu negara dapat 

membentuk preferensi negara lain terhadapnya, sehingga negara lain tersebut ikut 

menginginkan apa yang diinginkan bisa tercapai. Dengan begitu, suatu negara 

tidak perlu memaksa agar negara lain melakukan hal yang tidak diinginkan, 

karena negara lain tersebut akan dengan sendirinya melakukan apa yang negara 

pertama inginkan.23 

Seiring berubahnya paradigma aktor Hubungan Internasional, pelaksanaan 

soft diplomacy melibatkan berbagai kalangan aktor non-pemerintahan. Oleh 

karena itu, soft diplomacy merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrument 

selain tekanan politik, militer dan tekanan ekonomi, yakni dengan 

mengedepankan unsur budaya dalam kegiatan diplomasi. Maka dari itu, program 

politik luar negeri dilakukan melalui soft diplomacy, seperti yang dilakukan oleh 

Korea Selatan melalui budaya Korean Wave. Korea Selatan terus meningkatkan 

                                                             
21Joseph Nye Jr., 2004, Soft Power: the Means to Success in World Politics, New York, Public 

Affairs, hlm. 2 
22Ibid., hlm. 5 
23Ibid., hlm. 5 



14 
 

soft diplomacy dengan penekanan pada pengalaman pencapaian simultan 

pembangunan ekonomi dan demokratisasi, serta penyebaran pembangunan 

"Korean Model" sekarang yang disertai dengan Korean Wave dari budaya populer 

yang telah secara luas menyebar ke negara-negara Asia.24 

Soft Diplomacy berbeda dengan konsep soft power. Soft diplomacy 

tergantung pada bantuan dan mediasi yang sebagian besar dari dasar-dasar norma, 

disisi lain soft power tergantung pada penerapan budaya dan rangkaian-rangkaian 

lainnya yang terkait dalam memperoleh suatu tujuan. Soft diplomacy yang 

digunakan oleh negara-negara atau organisasi supranasional yang tidak khusus 

lebih tertarik pada peningkatan kekuatan, tetapi berbeda dengan soft power yang 

menyatakan tujuannya yang secara khusus ditujukan untuk memperoleh 

kekuasaan dan telah menempatkan diplomasi kebudayaan untuk membantu 

tujuannya dengan cara yang cukup terwujud.25 

Dengan demikian, diplomasi yang merupakan seni, cara atau teknik atau 

strategi dalam menyampaikan kebijakan dengan wakil-wakil negara lain demi 

memperjuangkan suatu kepentingan mengalami perkembangan dari bentuk yang 

tradisional dengan menggunakan ancaman-ancaman menjadi diplomasi yang lebih 

                                                             
24 Cho Young-nam, 2010, Development of South Korea-China Relations and Nom Conflicts, 

Korean Political Studies, Seoul National University vol.19-2, dalam 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=103168 diakses pada 

tanggal 24 November 2016 
25 Dr. Vivek Kumar Srivastava, 2013, Soft Power and Soft Diplomacy: Nature, Comparison and 

Impact, Denmark, hlmn. 6 dalam 

https://www.academia.edu/5413116/SOFT_POWER_AND_SOFT_DIPLOMACY_NATURE_CO

MPARISON_AND_IMPACT_Paper_presented_for_7th_Annual_NNC_conference_and_PhD_Co

urse diakses pada tanggal 24 November 2016 

http://www.koreafocus.or.kr/design2/layout/content_print.asp?group_id=103168
https://www.academia.edu/5413116/SOFT_POWER_AND_SOFT_DIPLOMACY_NATURE_COMPARISON_AND_IMPACT_Paper_presented_for_7th_Annual_NNC_conference_and_PhD_Course
https://www.academia.edu/5413116/SOFT_POWER_AND_SOFT_DIPLOMACY_NATURE_COMPARISON_AND_IMPACT_Paper_presented_for_7th_Annual_NNC_conference_and_PhD_Course
https://www.academia.edu/5413116/SOFT_POWER_AND_SOFT_DIPLOMACY_NATURE_COMPARISON_AND_IMPACT_Paper_presented_for_7th_Annual_NNC_conference_and_PhD_Course
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modern dengan pendekatan yang lebih lembut dan bersifat persuasif yakni dengan 

menggunakan soft power.26 

 Menurut Barston, diplomasi berkaitan dengan manajemen hubungan antara 

negara-negara, antara negara, dan aktor-aktor lainnya dengan tujuan menasihati, 

membentuk dan melaksanakan kebijakan luar negeri karena hal tersebut adalah 

cara yang dinyatakan dengan kegiatan formal melalui perwakilan mereka, serta 

aktor-aktor lain, dengan cara mengartikulasikan, mengkoordinasikan dan 

mengamankan kepentingan tertentu atau lebih luasnya menggunakan 

korespondensi, pembicaraan pribadi, bertukar pandangan, melobi, dan melakukan 

beberapa kunjungan.27 

 Diplomasi sering dianggap sebagai aktivitas damai, meskipun mungkin 

terjadi dalam konflik bersenjata atau digunakan dalam orkestrasi tindakan 

kekerasan tertentu. Sebaliknya, diplomasi juga dilakukan oleh pejabat dari 

berbagai kementerian lain atau lembaga-lembaga dengan mitra asing, yang 

mencerminkan konten teknis antara pejabat dari organisasi-organisasi 

internasional yang berbeda seperti International Monetary Fund (IMF) dan 

United Nation (UN), atau melibatkan pemerintahan dan perusahaan asing.28 

1.5.2 Konsep Diplomasi Kebudayaan 

 Diplomasi kebudayaan (Cultural Diplomacy) adalah salah satu jenis dari 

diplomasi publik dan soft power yang mencakup pertukaran ide, informasi, seni 

dan aspek lain dari budaya antara bangsa-bangsa dan masyarakat dalam rangka 

mendorong untuk saling memberi pengertian satu sama lain. Tujuan dari 
                                                             
26Ibid., hlm. 5 
27 Barston, RP. 1988, Modern Diplomacy, New York, Longman Inc, hlmn. 1 
28 Ibid., hlmn. 1 
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diplomasi kebudayaan adalah untuk masyarakat dari belahan dunia untuk 

mengembangkan pemahaman tentang cita-cita dan lembaga negara dalam upaya 

untuk membangun dukungan yang luas dalam pemahaman ekonomi dan politik. 

Meskipun sering diabaikan, diplomasi kebudayaan dapat berperan penting dalam 

mencapai tujuan keamanan nasional.29 

Diplomasi kebudayaan adalah fenomena lama.30 Dalam beberapa literatur, 

diplomasi kebudayaan disebutkan sebagai Cultural Techniques in Foreign Policy. 

Diplomasi kebudayaan merupakan bagian atau salah satu jenis dari begitu banyak 

diplomasi yang lain, sedangkan politik luar negeri negara-negara sedang 

berkembang adalah begitu luas.31 Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisa yang 

lebih mendalam mengenai manfaat diplomasi kebudayaan bagi politik luar negeri 

negara-negara sedang berkembang, penjelasan mengenai batasan-batasan tentang 

diplomasi kebudayaan dan negara-negara sedang berkembang perlu diperkenalkan 

lebih dahulu.32 

 Tujuan utama dari diplomasi kebudayaan adalah untuk mempengaruhi 

pendapat umum (masyarakat negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan 

politik luar negeri tertentu. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan 

                                                             
29 Hwajung Kim, 2011, Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age, 

hlmn. 5 dalam http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-

studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_

Age.pdf diakses pada 24 November 2016 
30Charles O.Lerche Jr. & Abdul A.Said,et.al., 1964, The Concept of International Politics, New 

Jersey, Prentice Hlml Inc, hlm. 86-87 
31Tulus Warsito dan Wahyuning K, 2007, Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi 

Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 1-2 
32Ibid.,hlm. 2 

http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf
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diplomasi kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu negara tertentu) dengan 

masyarakat (negara lain).33 

 Sarana diplomasi kebudayaan adalah macam alat komunikasi, baik media 

elektronik maupun cetak, yang dianggap dapat menyampaikan isi atau misi politik 

luar negeri tertentu, termasuk di dalamnya sarana diplomatik maupun militer. 

Materi ataupun isi diplomasi kebudayaan adalah segala hal yang secara makro 

maupun mikro dianggap sebagai pendayagunaan aspek budaya (dalam politik luar 

negeri), antara lain kesenian, parawisata, olahraga, tradisi, teknologi sampai 

dengan pertukaran ahli dan lain sebagainya.34 

 Mengenai sejauh mana hal-hal yang dianggap relevan dalam 

mengidentifikasi fenomena-fenomena diplomasi kebudayaan, dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:35 

1. Kajian terhadap setiap usaha diplomasi yang menggunakan media 

kebudayaan dalam arti mikro, seperti eksibisi36, kompetisi, pertukaran misi 

pendidikan olahraga, dan lain-lain. Walaupun bersifat mikro, arti 

kebudayaan tersebut justru merupakan pengertian yang paling 

konvensional/umum dan khas.  

2. Kajian terhadap setiap usaha diplomasi yang menggunakan media 

kebudayaan dalam arti makro, seperti propaganda, hegemoni kebudayaan, 

dan lain sebagainya. Secara makro, diplomasi kebudayaan adalah usaha-

                                                             
33Ibid., hlm. 4-5 
34Ibid., hlm. 5 
35Ibid., hlm. 16 
36Eksibisi atau pameran dapat dilakukan untuk menampilkan konsep-konsep atau karya kesenian, 

ilmu pengetahuan, teknologi maupun nilai-nilai sosial atau ideology dari suatu bangsa kepada 

bangsa lain 



18 
 

usaha suatu negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah 

pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, 

sosial, kesenian, dan lain-lain dalam percaturan masyarakat 

internasional.37 

Tabel 1.2 Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan 

     Negara A                            Negara B 
 

 

 

 

 

 

 Adapun pelaku-pelaku diplomasi kebudayaan dapat dibedakan dari pelaku 

diplomasi yang lain, karena mereka bukan saja dari pihak pemerintah/resmi 

namun juga dari non-pemerintah, bahkan perorangan. Sebab, sasaran diplomasi 

kebudayaan ini adalah seluruh masyarakat negara sasaran, bukan sekedar 

pemerintahnya saja.38 

 

1.6 Metode Penelitian  

 1.6.1 Variabel Penelitian dan Level Analisa 

 Variabel dependen atau unit analisa penelitian ini berada pada level 

individu dan kelompok, yaitu mengetahui perkembangan hubungan diplomatik 

                                                             
37Ibid., hlm. 19 
38 Ibid., hlm. 16 

Pemerintah 

Kepentingan Nasional 

Masyarakat 

Kekuatan Nasional 

Strategi Kebudayaan 

Pemerintah 

 

Masyarakat 

 

Kepentingan Nasional 
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Korea Selatan dengan China. Sedangkan variabel independen atau unit eksplanasi 

pada penelitian ini berada pada level kelompok individu dan kelompok, yaitu 

pengaruh diplomasi budaya Korea Selatan melalui Korean Wave. Sehingga 

penelitian ini menggunakan model penelitian korelasionis, dimana unit analisa 

dan unit eksplanasi pada penelitian ini berada pada level yang sama. 

 1.6.2 Metode/ Tipe Penelitian 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif, di mana penelitian 

ini untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel independen dan variabel 

dependen dalam penelitian ini merupakan variabel yang saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi. Kemudian kedua variabel tersebut melahirkan sebuah 

hipotesis dan penulis menguji kebenaran hipotesis tersebut.  

 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan adalah telaah pustaka atau library research, atau 

penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari literature yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan kemudian 

menganalisisnya. Teknik ini digunakan data sekunder yaitu data-data tersebut berupa 

buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet 

ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis 

teliti.39 

 1.6.4 Teknik Analisis Data  

 Penelitian ini menggunakan data-data yang diolah dan digunakan menjadi 

data kualitatif. Dalam memecahkan masalah yang telah dieksplorasi dan terlihat 

kejelasannya, dengan menggunakan kerangka konsep dan teori yang telah ditentukan. 

                                                             
39 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, Hal. 57 
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 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penelitian 

yang ingin dicapai, maka penulis memberikan ruang lingkup penelitian. 

Diantaranya adalah memberikan penjelasan pengaruh Korean Wave terhadap 

hubungan diplomatik Korea Selatan dan China dengan menggunakan konsep Soft 

Power dan Diplomasi Kebudayaan. Adapun fokus penelitian dalam rentang waktu 

tahun 2012 hingga tahun 2016, yaitu karena sejak Presiden Lee Myung-bak 

meningkatkan kebijakan dan diplomasi melalui budaya dengan cara 

mengkombinasikan Hallyu dengan National Prestige sampai pemerintahan 

Presiden Park Geun-hye yang meneruskan kebijakan luar negeri dari 

pemerintahan sebelumnya dengan cara mengkombinasikan Hallyu dengan 

ekonomi kreatif dan Soft Power. 

1.7 Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut maka peneliti 

menarik hipotesa: perkembangan Korean Wave didukung oleh peran sinkronisasi 

antara aktor non-negara, yakni seperti para pelaku bisnis, masyarakat, selebritis 

dan media. Adapun pembangunan citra yang dinilai penting untuk menciptakan 

ketertarikan China guna menjalin dan memperat hubungan bilateralnya sekaligus 

untuk memperkukuh posisinya di forum internasional. Berdasarkan fenomena 

tersebut, Korean Wave nyatanya sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan 

penggemarnya. Tidak terkecuali menginspirasi kalangan masyarakat di China 

sehingga sedikit kemungkinan untuk merubah pandangannya kepada budaya pop 

asli China. Fakta tersebut telah membawa pada sebuah kesadaran bahwa Korean 
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Wave diyakini atau tidak telah menginspirasi banyak selebritis dan kalangan 

masyarakat di China. 
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1.8  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.6 Metode Penelitian 

1.7 Hipotesis 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab II : China Sebagai Mitra Kerjasama Korea Selatan 

2.1 Ketergantungan Korea Selatan Terkait Aspek Perdagangan Bebas 

China 

2.2 China Sebagai Aktor Dalam Stabilitas Keamanan Asia Timur 

Bab III : Diplomasi Budaya Korea Selatan Melalui Korean Wave 

3.1 Korean Wave 

3.1.1 Sejarah Korean Wave 

3.1.2 Perkembangan Korean Wave di China 

3.2 Penerapan Korean Wave Sebagai Instrumen Diplomasi 

3.3 Pengaruh Korean Wave Terhadap Hubungan Korea Selatan dan China 

Bab IV : Penutup 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 




