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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Korea selatan merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur dengan 

jumlah penduduk 51,45 Juta Jiwa penduduk pada tahun 2017 serta memiliki 

pendapatan per kapita yang cukup tinggi yakni US$ 33.100 pada tahun 2015.1 Negara 

ini telah berkembang menjadi salah satu negara maju dalam bidang teknologi maupun 

dunia hiburannya terutama dalam penyebaran budaya Korea Selatan di kancah 

internasional, hal ini biasanya disebut dengan istilah Korean Wave.
 
Korean Wave 

dapat diartikan sebagai fenomena budaya populer Korea Selatan yang mulai 

mengglobal dan menarik perhatian para peminatnya, yang mana pada umumnya 

orang-orang akan menyukai musik, fashion, drama, film, makanan, kebudayaan lokal 

maupun bahasa Korea Selatan.2 

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi kebudayaan merupakan 

sebuah hasil karya, rasa, cipta manusia.3 Suatu budaya yang tersebar dapat terjadi 

1
 Statista, „South Korea: Total Population from 2010 to 2022 (in Million Inhabitants)‟, 2018 

<https://www.statista.com/statistics/263747/total-population-in-south-korea/>. Diakses pada 14/3/2018 

Pukul 23.18 WIB lihat juga disitus Kementerian Luar Negeri Indonesia, „Korea Selatan‟, 2015 

<https://www.kemlu.go.id/seoul/lc/Pages/Korea-Selatan.aspx>. Diakses pada 14/3/2018 Pukul 23.44 

WIB 
2
 Kim Bok-rae, 2015, „Past, Present and Future of Hallyu (Korean Wave)‟, American International 

Journal of Contemporary Research, Vol. 5, No. 5; October 2015 , 154–60.  p. 154 
3
 Dedi Sutardi, 2007, Antropologi: Mengungkap Keragaman Budaya, Bandung: PT Grafindo Media 

Pratama,  p. 10. 
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apabila budaya tersebut dapat diterima, dipelajari hingga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari 4 . Kebudayaan sendiri berarti keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat, sebagaimana 

ini berasal dari kata budhayah yaitu jamak dari buddhi yang berarti “budi” dan “akal” 

yang dapat diartikan kebudayaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akal.5 

Maka daripada itu dalam usaha penyebaran budaya Korea Selatan yang mampu 

diterima dan diterapkan masyarakat dalam kesehariannya, merupakan suatu kekuatan 

yang mampu membuat Korean Wave dapat tersebar dan bertahan hingga sekarang. 

Untuk mempertahankan eksistensi Korean Wave yang sudah menyebar ke 

berbagai negara dan guna mendapatkan citra yang positif bagi Korea Selatan, tentu 

ini merupakan salah satu power yang sangat menguntungkan bagi Korea Selatan. 

Suatu negara tentu memiliki power dalam mencapai kepentingannya untuk 

mendapatkan dukungan maupun mempengaruhi negara lainnya, dalam hal ini negara 

menggunakan power-nya dalam dua jenis yaitu hard power dan soft power6. Namun 

di abad 21 ini sangat jarang negara-negara menggunakan hard power, dilihat 

hubungan kerjasama adalah suatu yang sangat penting dalam kepentingan nasional 

maupun citra bagi negara. Dalam menggunakan hard power di era sekarang negara 

harus siap dalam hal mengeluarkan finansial yang besar untuk kemiliteran, hancurnya 

                                                           
4
 Sutardi, p. 60. 

5
 Sutardi, p. 10. 

6
 Helmi Akbar, 2013, Kekuatan Nasional, Senjata Dalam Hubungan Internasional, <http://helmi-

akbar-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-85225-

(SOH101)%20Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-

Kekuatan%20Nasional,%20Senjata%20dalam%20Hubungan%20Internasional%20.html>. Dikutip 

dalam Nye, Joseph S, Soft Power, Foreign Policy, No. 80 (Washingtonpost.Newsweek Interactive, 

LLC:  1990)  Diakses pada tanggal 11/10/17 pukul 12:28 WIB 
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properti negara, banyaknya korban jiwa dan yang paling beresiko adalah diasingkan 

dalam pergaulan antar negara. Hal inilah yang membuat negara-negara di dunia kini 

mulai meninggalkan hard power dan cenderung menggunakan soft power dalam 

mencapai kepentingan negaranya, terutama negara kecil dengan militer yang lemah 

tentu ini merupakan pilihan yang baik, tidak hanya itu soft power juga dinilai adalah 

kekuatan negara yang jauh dari kata perang militer. Soft power merupakan kekuatan 

negara yang mampu mempengaruhi pihak lain dan juga perhatian agar pihak lain mau 

mengikuti tujuan-tujuan negara yang melakukan soft power tersebut, kekuatan ini 

bersifat intangible yang mana kekuatan negara dikeluarkan tanpa fisik dan tidak dapat 

dilihat secara kasat mata seperti peperangan namun dapat dirasakan oleh pihak-pihak 

tertentu.
 7  

Dalam hal ini soft power Korea Selatan menggunakan  diplomasi kebudayaan 

dalam memperkuat pengaruh kebudayaannya ke berbagai negara. Diplomasi sendiri 

berarti kemampuan negara dalam melakukan hubungan dengan suatu pihak. dalam 

kesediaan membantu serta kesediaan untuk menyetujui kerjasama yang diajukan.8 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diplomasi merupakan urusan atau 

penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain atau 

dengan masyarakat internasional dengan adanya kepentingan negara tersebut dan 

                                                           
7
 Citra Heninda, 2009, Diplomasi Publik Dalam Politik Luar Negeri, Universitas Airlangga, Vol. 22 / 

No. 1 / Published : 2009-01, 17–23, p. 22 
8
 Jusuf Badri, 1993, Kiat Diplomasi Mekanisme Dan Pelaksanaannya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,, 

p. 13. 
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mengutus perantara wakil-wakilnya di negara lain.9 Menurut Sir Ernest Satow dalam 

bukunya Guide to Diplomatic Practice, diplomasi adalah perjalinan bisnis antar 

berbagai negara dengan cara-cara damai. 10  Kemudian pengertian dari diplomasi 

budaya adalah suatu kerjasama dalam bidang sosial budaya dalam mempromosikan 

suatu budayanya mengenai pertukaran gagasan, nilai, tradisi, aspek kebudayaan atau 

identitas lainnya yang dilakukan oleh negara, pihak swasta maupun masyarakat sipil 

itu sendiri yang mampu mempengaruhi “Opini Global Publik”.11 

Menurut Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata Pengaruh berhasilnya 

penyebaran Korean Wave dalam upaya Diplomasi Kebudayaan dapat dilihat dari 

ekspor musik K-Pop dari tahun 2005 hingga 2009 yang meningkat hingga 71% dari 

hanya senilai US $ 22,27 juta (sekitar Rp. 190 miliar) menjadi US $ 31,26 juta 

(sekitar Rp. 267 miliar).12 Pemerintah Korea Selatan pun menyadari potensi ini yang 

nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi domestik, sehingga pemerintah 

Korea Selatan rela mengeluarkan dana yang cukup banyak untuk pembuatan film, 

drama hingga musik. Upaya ini tidak sia-sia karena berhasil meningkatkan jumlah 

wisatawan mancanegara.13 Pada tahun 2005 jumlah wisatawan asing yang berkunjung 

                                                           
9
 Ibid, p. 15. 

10
 Ibid, p. 16. 

11. 
Institute for Cultural Diplomacy, What is Cultural Diplomacy, Diakses dari 

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy  Diakses pada tanggal 4/12/2017 

Pukul 10.47 WIB 
12

 Neno Diar, 2015, Praktik Kultural Dan Pengembangan Literasi Di Kalangan Penggemar Korean 

Pop Di Surabaya Universitas Airlangga, Vol. 4 / No. 2 / Published : 2015-09 (2015), 277–92, p. 2. 
13

 AG Eka Wenats Wuryanta, 2011, „Di Antara Pusaran Gelombang Korea (Menyimak Fenomena K-

Pop Di Indonesia) Journal UMN Volume III, Nomor 2 , 79–94‟, Universitas Multimedia Nusantara, p. 

80. 
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hanya 6 Juta wisatawan, kemudian pada tahun 2017 jumlah wisatawan asing 

meningkat dalam satu dekade yaitu mencapai 13,3 Juta wisatawan.14 

Perihal hubungan Indonesia-Korea Selatan dalam lingkup sosial budaya telah 

dimulai pada tahun 2000 yang mana Indonesia meratifikasi kerjasama kedua negara 

dalam bidang budaya, MOU dalam bidang pariwisata juga disepakati pada tahun 

2006 kemudian ditindak lanjuti pada Mei 2008 di Yogyakarta dalam pertemuan 

Komite Budaya Indonesia Korsel. Selanjutnya pada tahun 2009 dalam kunjungan 

Presiden Lee Myung Bak ke Jakarta kedua negara menandatangani MOU di bidang 

pendidikan. Kemudian pada tahun 2013 Indonesia dan Korea Selatan 

menandatangani MOU kerjasama di bidang industri kreatif dan juga berbagai 

perayaan 40 tahun persahabatan Indonesia-Korea Selatan dan yang terakhir pada 

2014-2015 yaitu Indonesia melakukan promosi kebudayaan di negara gingseng ini 

melalui pemutaran film Indonesia di bioskop Korea Selatan serta pengenalan budaya 

Indonesia bersama artis-artis terkenal di negara terebut agar dapat mudah diterima 

masyarakat luas. Namun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan 

sendiri sudah dimulai sejak tahun 1973, bahkan pada 7 tahun sebelumnya kedua 

negara ini telah menjalin hubungan konsuler yaitu pada tahun 1966.
 15 

                                                           
14

 Korea Tourism Organization, „Korea, Monthly Statistics of Tourism‟ Diakses dari 

<https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics/eng/inout/inout.kto>. 

Diakses pada 15/3/2018 Pukul 00.56 WIB 
15

 kedutaan Besar Republik Indonesia, 2015, „Hubungan Bilateral‟, diakses dari 

https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/HUBUNGAN-BILATERAL.aspx Diakses pada 9/12/2017 

Pukul 23.50 WIB 
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Korean Centre sudah tersebar dimana-mana terutama di negara anggota 

ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapore, Kamboja, Laos, 

Myanmar, Philipina, Vietnam, Indonesia dan masih banyak lagi di negara lainnya 

selain anggota ASEAN.16 Di Indonesia sendiri terdapat empat Korean Centre yang 

sudah didirikan, yaitu di Yogyakarta (Universitas Gajah Mada) dan di Depok 

(Universitas Indonesia) “Korean Studies Centre”, di Surabaya “Korean Language 

Culture Centre”,  dan yang terakhir di Malang yaitu ”Korean Centre 인도네시아 

한국 바라기 (Indonesia Hanguk Baragi) Universitas Brawijaya” atau biasa disebut 

dengan singkatan “Korean Centre Inkobaragi ”.17 Korean Cultural Centre sendiri 

memiliki tiga tujuan yakni memperkenalkan dan menyebarkan kebudayaan Korea di 

Indonesia, meningkatkan persahabatan antara kedua negara melalui pertukaran 

kebudayaan dan sumber daya manusia dan meningkatkan pemahaman antar negara.18 

Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pariwisata dan Olahraga 

Korea Selatan terjun langsung dalam pendirian Korean Centre di berbagai negara, 

khususnya Korean Centre Inkobaragi  di Malang. Pada Korean Centre Inkobaragi  

ini sendiri telah menerima banyak anggota yang tidak hanya dari mahasiswa 

                                                           
16

 Asean Korean Centre, „ASEAN Member States‟, 

http://www.aseankorea.org/eng/ASEAN/indonesia.asp. diakses pada 17/3/2018 Pukul 12.54 WIB 
17

 Noor Rahman Yulia, 2013, Diplomasi Kebudayaan Republik of Korea Melalui Film Dan Drama: 

Pencapaian Kepentingan Citra Dan Ekonomi Republik of Korea Di Indonesia, Skripsi, Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, p. 18. Lihat juga di situs Eddy Wahyudi, “Korean 

Language Culture Center (KLCC) Untag Surabaya,” accessed December 2, 2017, http://www.untag-

sby.ac.id/berita-551-klcc-untag-surabaya-membuka-pendaftaran-anggota-baru.html. Diakses pada 

tanggal 15/12/2017 pukul 10.13 WIB 
18

 „인도네시아_목적‟, KOREAN CULTURAL CENTER Diakses dari <http://id.korean-

culture.org/id/6/contents/341>  Diakses pada tanggal 24/12/2017 Pukul 00.55 WIB 
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Universitas Brawijaya namun juga dari luar. Menempatkan Korean Centre di 

universitas yang memiliki letak yang strategis dan reputasi yang baik ini tentu akan 

membuahkan hal yang positif bagi negara Korea Selatan tentunya dalam penyebaran 

kebudayaannya di Malang. Penulis meneliti hal ini berdasarkan keingintahuan 

bagaimana peran Korean Centre Inkobaragi  sebagai media diplomasi kebudayaan 

Korea Selatan di Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalah 

sebagai berikut: “Bagaimana peran Korean Centre Inkobaragi sebagai media 

diplomasi kebudayaan Korea Selatan di Malang?” 

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Korean 

Centre Inkobaragi  sebagai media diplomasi kebudayaan Korea Selatan di Malang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pendidikan dan diharapkan 

menjadi sumbangan keilmuan Hubungan Internasional sebagai wawasan, 
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pengetahuan maupun referensi mengenai upaya Korea Selatan dalam melakukan 

diplomasi kebudayaannya melalui Korean Centre Inkobaragi. 

 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan sebagai gambaran mengenai 

pendekatan suatu negara terhadap negara lain melalui diplomasi kebudayaan. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu  

Kajian suatu penelitian tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu yang dapat 

membantu penelitian yang akan dilakukan. Penelitian maupun referensi terdahulu 

harus memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis, maka dari pada itu hal 

tersebut tidak lepas mengenai hubungan Korea Selatan-Indonesia yang cukup banyak 

diminati para akademisi hubungan internasional untuk membahasnya khususnya 

dalam diplomasi kebudayaan. 

Skripsi yang ditulis oleh Pettisa Rustadi (Mahasiswa Program S1 Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia) 

dengan judul “Korean Wave Sebagai Diplomasi Korea Selatan Dilihat dari 

Paradigma Realisme, Liberalisme dan Konstruktivisme”.19 Dalam penelitian ini jenis 

Deksriptif, penulis menjelaskan bagaimana Korean Wave dapat dikategorikan sebagai 

                                                           
19

 Pettisa Rustadi, 2012, Korean Wave Sebagai Diplomasi Korea Selatan Dilihat Dari Paradigma 

Realisme, Liberalisme Dan Konstruktivisme, Skripsi, Depok: Universitas Indonesia, 2012 

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20376050-TA-Pettisa%20Rustadi.pdf>. Diakses pada tanggal 

17/12/2017 Pukul  22.45  WIB 
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diplomasi yang berhasil dilakukan oleh Korea Selatan menggunakan berbagai konsep 

untuk menjelaskannya. Dalam hal „soft power Realis‟ Korean Wave digunakan 

sebagai power untuk mempengaruhi pihak lain dalam pencapaian kepentingan baik 

dalam bentuk keuntungan ekonomi, politik ataupun budaya, kemudian dalam 

„Globalisasi Liberalisme‟ Korean Wave mampu mempengaruhi pasar global yang 

mana tidak hanya pemerintah saja yang menjadi aktor utama namun sektor swasta 

juga dapat berlaku sebagai aktor, terlihat dari banyaknya artis-artis Korea Selatan 

menjadi brand ambassador yang mampu menarik peminat konsumen terutama 

Korean Fans, hal ini membuktikan bahwa Korean Wave dapat menjadi alat bantu 

dalam perekonomian sebagai komoditas ekspor baru Korea Selatan yang menjanjikan. 

Yang terakhir adalah „Identitas Konstruktivisme‟ fenomena ini meggambarkan bahwa 

kebudayaan Korea Selatan mampu mempengaruhi para peminatnya dilihat tingginya 

presentase turis internasional yang datang ke Korea Selatan untuk berwisata, tidak 

hanya itu banyak pula hal-hal yang ditiru dari keseharian kehidupan di Korea Selatan, 

seperti cara berpakaian, makanan, kecantikan, cover dance maupun yang lainya. 

Tentu ini sangat menguntungkan bagi Korea Selatan dan pemerintah Korea 

Selatanpun sangat mendukung penuh hal ini. 

Skripsi yang ditulis oleh Tri Cahya Rizmadhani (Mahasiswa Program S1 Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Malang) dengan judul “Peran American Corner UMM Sebagai 
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Media Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia”.20 Dalam penelitian ini jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, yang mana penulis 

memaparkan dan memberikan gambaran mengenai alasan Amerika Serikat 

membangun American Corner di universitas-universitas islam di Indonesia 

khususnya di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai diplomasi publiknya. 

Melalui penelitian ini, penulis menerangkan bahwa tragedi runtuhnya World Trade 

Center pada 11 September 2001 membuat citra Amerika Serikat menjadi buruk 

dikarenakan keputusan pada masa pemerintahan Bush dalam melakukan penyerangan 

terhadap negara Islam seperti Afganistan dan Irak ini hanya memiliki minim 

dukungan internasional dan terlihat selalu mengedapankan perang untuk alasan pre-

emptive strike. Sehingga dengan melakukan diplomasi publik berupa American 

Corner di anggap mampu memperbaiki citra Amerika Serikat terutama di negara 

Islam. 

Skripsi yang di tulis oleh Noor Rahman Yulia (Mahasiswa Program S1 Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syarif 

Hidayatullah) dengan judul “Diplomasi Kebudayaan Republik of Korea Melalui Film 

dan Drama Pencapaian Kepentingan Citra dan Ekonomi Republik of Korea di 

Indonesia”. 21  Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

Kualitatif, yang mana penulis menjelaskan kepentingan Republic of Korea melalui 

                                                           
20

 Tri Cahya Rizmadhani, Peran American Corner UMM Sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat 

Di Indonesia, Skripsi, Malang, Jawa Timur: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016 
21

 Yulia. Loc. Cit 
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film dan drama menggunakan kerangka teori diplomasi kebudayaan dan kepentingan 

nasional. Dalam pengupayaan hubungan baik antara Korea Selatan dan Indonesia, 

kedua negara ini menjalin kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

bidang pendidikan dan juga membuka pusat kebudayaan Korea Selatan. Menurut 

Pemerintah Korea Selatan sendiri film dan drama sangat menguntungkan bagi Korea 

Selatan dalam hal pencitraan negara, sektor wisata dan juga ekonomi kreatif. Negara 

Indonesia pun menjadi negara nomor satu yang memiliki pandangan positif terhadap 

Korea Selatan (melalui quisioner yang disebarkan di Facebook, Kaskus dan 

Google+ ). Dalam sektor pariwisata pemerintah Korea Selatan membuat program 

wisata yang terpusat pada daerah tertentu maupun berbagai daerah dalam satu tema 

yakni „Best of Korean Drama Trailer Deluxe Tour‟ untuk menarik minat wisatawan. 

Selanjutnya pemerintah Republic of Korea menggunakan ekonomi kreatif sebagai 

strategi baru yang mana penggabungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

penyatuan keunggulan industri dan kebudayaan dalam pemasarannya.  

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Yamita Setyowati (Mahasiswa Program S1 

Ilmu Komunikasi Peminatan/ Konsentrasi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur) 

dengan judul “Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Meningkatkan Jumlah 

Visitor Arrivals”. 22  Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah 

                                                           
22

 Dinda Yamita Setyowati, Strategi Pemerintah Korea Selatan Dalam Meningkatkan Jumlah Visitor 

Arrivals, Skripsi, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional „Veteran‟ Jawa Timur, 2013 

<http://eprints.upnjatim.ac.id/6344/1/file1.pdf>. Diakses pada tanggal 17/12/2017 Pukul 21.32 WIB 
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penelitian Deskriptif serta menggunakan landasan pemikiran Diplomasi Publik dan 

Nation Brand Image, yang mana penulis memaparkan dan memberikan gambaran 

mengenai Korean Wave yang digunakan sebagai nation brand image Korea Selatan 

sebagai strategi pemerintah dalam diplomasi publiknya untuk peningkatan citra 

positif negara yang bertujuan dalam mendukung kehadiran suatu negara dan mampu 

mempengaruhi opini publik juga negara lain di ranah internasional untuk berkunjung 

ke Korea Selatan. Hal ini tentu akan mempengaruhi wisatawan, untuk merangsang 

investasi ke dalam negeri serta untuk meningkatkan ekspor dan menarik perhatian 

barat. Untuk memperkuat diplomasi publiknya salah satu langkah yang di ambil 

Korea Selatan adalah mendirikan organisasi pariwisata negaranya di berbagai negara 

di dunia khususnya Indonesia sebagai hubungan pengenalan budaya antara Indonesia-

Korea Selatan. 

Skripsi yang di tulis oleh Iyul Yanti (Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syarif Hidayatullah) 

dengan judul “Diplomasi Kebudayaan Jepang di Indonesia Melalui The Japan 

Foundation Tahun 2003-2011”. 23  Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian Deskriptif, yang mana penulis menjelaskan kepentingan The Japan 

Foundation yang didirikan di Indonesia dengan menggunakan konsep diplomasi, 

diplomasi kebudayaan, politik luar negeri dan kepentingan nasional. Dalam hal ini 

penulis menjelaskan The Japan Foundation merupakan salah satu cara Jepang untuk 

                                                           
23

 Iyul Yanti, 2012, Diplomasi Kebudayaan Jepang Di Indonesia Melalui The Japan Foundation 

Tahun 2003-2011, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.  
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mendapatkan image yang baik untuk Indonesia, yang mana pada tahun 1974 pada 

masa pemerintahan Soeharto Jepang dinilai mendominasi perekonomian bangsa 

sehingga produk-produk dipasaran didominasi oleh produk Jepang pula. Maka dari 

pada itu Jepang ingin membuat hubungan yang lebih baik lagi dengan Indonesia yang 

tidak lagi hanya dalam hal politik dan ekonomi namun juga kebudayaan. 

Keberhasilan Jepang dalam diplomasi kebudayaannya terlihat peningkatan minat 

mempelajari bahasa Jepang pada tahun 2006 dan juga respon yang positif dari 

masyarakat. Jepang sadar betul bahwa negaranya memiliki minim sumber daya alam 

dan keberlangsungan kehidupannya bergantung pada sumber daya alam impor dan 

daerah pemasarannya pun di negara berkembang, sehingga ini dapat memperbaiki 

sekaligus meningkatkan citra negara Jepang terhadap negara-negara di dunia terutama 

di Indonesia. 
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penyerangan terhadap 

negara Islam seperti 

Afganistan dan Irak. 

Sehingga Amerika 

berusaha 

memperbaiki 

hubungannya dengan 

negara-negara Islam 

untuk mendapatkan 

citra yang positif. 
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3. 

Skripsi yang di tulis oleh 

Noor Rahman Yulia yang 

berjudul Diplomasi 

Kebudayaan Republik of 

Korea Melalui Film dan 

Drama Pencapaian 

Kepentingan Citra dan 

Ekonomi Republik of Korea 

di Indonesia 

Diplomasi 

Kebudayaan, 

Kepentingan 

Nasional/ Kualitatif 

Kesuksesan film 

maupun drama Korea 

ini dimanfaatkan 

pemerintah dalam 

berbagai bidang 

untuk citra baik dan 

perekonomian bagi 

negaranya. Dilihat 

dari pengupayaan 

pengembangan sektor 

kepariwisataan dan 

industri kreatif yang 

dipadukan dengan 

kebudayaan lokal. 

 

4. 

Dinda Yamita Setyowati 

yang berjudul Strategi 

Pemerintah Korea Selatan 

Dalam Meningkatkan 

Jumlah Visitor Arrivals 

Diplomasi Publik, 

Nation Brand Image/ 

Deskriptif 

Pemerintah Korea 

Selatan berusaha 

untuk meningkatkan 

sektor 

kepariwisataannya, 

sebagai salah satu 

langkahnya adalah 

pertukaran budaya 

antara Korea Selatan-

Indonesia serta 

didirikannya 

organisasi pariwisata 

Korea Selatan di 

Indonesia. 
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5. 

Iyul Yanti yang  berjudul 

Diplomasi Kebudayaan 

Jepang di Indonesia Melalui 

The Japan Foundation 

Tahun 2003-2011 

Diplomasi, Diplomasi 

Kebudayaan, Politik 

Luar Negeri, 

Kepentingan 

Nasional/ Deskriptif 

Kebencian rakyat 

Indonesia terhadap 

Jepang tahun 1974 

yang diklaim 

memonopoli ekonomi 

nasional membuat 

Jepang memiliki 

riwayat hubungan 

tidak baik dengan 

Indonesia. Sehingga 

Jepang berusaha 

memperbaikinya 

melalui The Japan 

Foundation 

 

6. 

Novrinda Asma‟ul Jannah 

Yang Berjudul Peran 

Korean Centre Inkobaragi 

Sebagai Media Diplomasi 

Kebudayaan Korea Selatan 

Di Malang 

 

Soft Power, Diplomasi 

Kebudayaan/ Analisa 

Wacana 

Tingginya antusiasme 

Korean Fans di 

Malang merupakan 

salah satu alasan 

Korea Selatan pada 

akhirnya mendirikan 

Korean Centre 

sebagai media 

penyebaran informasi 

kebudayaanya. Hal 

ini juga dinilai salah 

satu usaha Korea 

Selatan untuk 

mempertahankan 

eksistensi Korean 

Wave dan pencitraan 

yang baik terhadap 

masyarakat Malang. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
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1.5 Kerangka Teori atau Konsep 

1.5.1 Soft Power  

Menurut Joseph Nye Soft Power adalah suatu tindakan dalam mempengaruhi 

pihak lain demi kepentingan yang ingin dicapai tanpa melibatkan militer.24 Dalam hal 

ini pihak lain yang sudah terpengaruh otomatis akan melakukan apa yang kita 

inginkan tanpa adanya paksaan maupun pembayaran, ini dapat terjadi karena 

keinginan pribadi pihak itu sendiri yang secara tidak sadar telah dipengaruhi atau 

dikendalikan, hal ini sangat menarik dilihat kepentingan yang dicapai tidak 

melibatkan pihak militer sama sekali dan sangat jauh berbeda dengan penggunaan 

hard power yang dilakukan oleh negara dalam kepentingannya yang sangat beresiko 

bahkan bisa menjadi ancaman bagi negara.25 Contohnya saja akan banyak kerusakan 

fasilitas negara, korban jiwa, biaya pelaksanaan militer yang tidak sedikit hingga 

terasingkan dalam pergaulan internasional. Maka dari pada itu soft power lah yang 

kini sangat di agungkan dan dipilih sebagai jalan terbaik dalam pencapaian 

kepentingan nasional suatu negara. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari 

pun penggunaan soft power ini tidak jauh beda dengan hubungan personal manusia 

dalam metode merayu sebagai contoh: si A akan memberikan daya tariknya untuk 

                                                           
24

 Maxime Gomichon, 2013, Joseph Nye on Soft Power, Bristol: University of the West of England,  

<http://www.e-ir.info/2013/03/08/joseph-nye-on-soft-power/>. Diakses pada 21/12/2017 pada 00.01 

WIB 
25

 Ratih Herningtyas, Penanggulangan Bencana Sebagai Soft Power Dalam Diplomasi Indonesia, 

Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, VOL. 3 NO. 1 (2014), 86–92 (p. 86). Dikutip 

dalam Joseph.S Nye, soft power : The means To Success In World Politic, (Public Affairs: United 

States,2004) 
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mempengaruhi pada si B, yang pada akhirnya pihak yang terpengaruh (Si B) akan 

mudah dikendalikan oleh si pemberi pengaruh atau si pemberi daya tarik (Si A).
 26 

Sumber utama dari soft power sendiri terdiri dari tiga hal yaitu, budaya, nilai 

politik dan kebijakan luar negerinya. Dari sisi budaya, budaya merupakan satu 

kesatuan dalam masyarakat dalam norma kehidupan maupun kebiasaan yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari hari. Dalam soft power budaya adalah sesuatu 

yang mampu diterima secara sukarelawan oleh masyarakat di negara lain, hal ini 

dikarenakan adanya daya tarik dan juga kepercayaan yang berikan oleh soft power. 

Dalam hal ini budaya yang digunakan dalam soft power lebih mengacu pada sastra, 

teknologi, pendidikan, dan budaya populer seperti musik dan juga film serta 

pariwisata. 

Kepentingan nasional suatu negara sangat dijunjung tinggi dalam 

pencapaiannya, sehingga negara berusaha semaksimal mungkin untuk 

mensejahterakan negara juga masyarakatnya, mengenai hal ini kekuatan politik dapat 

menjadi sumber kekuatan bagi negara yang melakukan soft power. Tidak terkecuali 

ketika negara berusaha memainkan peran dalam agenda politik dunia dengan niat 

mendominasi urusan politik internasional dalam menetapkan aturan dan sistem yang 

akan menguntungkan bagi negaranya. Maka dari pada itu, ketika suatu negara telah 

berhasil memainkan perannya dalam agenda politik dan memiliki citra positif sebagai 

kekuatannya, mudah bagi negara tersebut untuk mempengaruhi negara lain dalam 

                                                           
26

 Rustadi, p. 4. 
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kepentingan nasionalnya sendiri, khususnya pada negara yang tidak memiliki peran 

dalam perpolitikan dunia. 

Sumber utama terakhir dari soft power adalah kebijakan politik luar negeri. 

Kebijakan politik luar negeri sering dianggap sebagai suatu upaya yang mengikuti 

aturan sesuai hukum, maka ketika kebijakan politik yang diambil pemerintah tidak 

tepat bahkan terkesan arogan dan tidak peduli dengan negara lain, hal ini mampu 

menjadi boomerang bagi negara tersebut. Kebijakan politik luar negeri sangat penting 

perannya bagi suatu negara karena kegiatan ini melibatkan hubungan dengan negara 

lain maupun dunia internasional, tentu dalam fokus kepentingan negara. Suatu 

kebijakan luar negeri inilah dapat menentukan sikap bangsa dalam hubungan antar 

negara. 

Melalui tiga sumber utama soft power, peran budaya lah yang cocok untuk 

menjelaskan penelitian ini, yang mana fenomena Korean Wave menunjukkan bahwa 

budaya yang dimiliki Korea Selatan memiliki peran yang besar dalam memberikan 

pengaruhnya terhadap masyarakat internasional sehingga hal ini cocok untuk 

menjelaskan kebijakan pemerintah Korea Selatan menggunakan Korean Wave dalam 

melakukan diplomasi kebudayaan khususnya di Indonesia. 27 

 

 

 

                                                           
27

 Ibid 
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1.5.2 Diplomasi Kebudayaan 

a. Definisi Diplomasi Kebudayaan 

Diplomasi kebudayaan adalah salah satu cara pemerintah dalam 

mempengaruhi pihak lain menggunakan kebudayaan sebagai alat utamanya, melalui 

pertukaran budayanya seperti pertukaran edukasi, seni dan budaya populer.28 Menurut 

Milton Cumming diplomasi budaya adalah sebagai pertukaran ide, informasi, 

kesenian dan berbagai aspek dari kebudayaan antar negara dan rakyatnya untuk 

menumbuhkan suatu kesepemahaman bersama dan menurut Kyung Sub Kim 

diplomasi budaya merupakan suatu strategi kepentingan nasional dalam kebijakan 

luar negeri yang dipilih berdasarkan pada kepentingan budaya. 29  Definisi ini 

menjelaskan bahwa diplomasi budaya merupakan langkah pencapaian kepentingan 

nasional tanpa adanya tindakan kekerasan atau kekuatan militer namun menggunakan 

pendekatan melalui budaya, nilai dan gagasan dalam pelaksanaanya untuk 

mempengaruhi pihak lain agar dapat menerima kebudayaan tersebut dan diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

 

                                                           
28

 van Kim Hoang Ha, Peran Diplomasi Budaya Dalam Mewujudkan Komunitas Sosial-Budaya Asean: 

Kasus Vietnam‟, Khazanah Pendidikan, Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1 (September 2016) 

(2016), p. 2. 
29

 Made Wisnu Seputera wardana Made, Fasisaka Idin, and Putu Ratih Kumala Dewi, „Penggunaan 

Budaya Populer Dalam Diplomasi Budaya Jepang Melalui World Cosplay Summit‟ (Universitas 

Udayana), p. 3 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/13475/9174>. Diakses pada tanggal 

20/12/2017 pukul 11.16 WIB 
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b. Pelaku/Aktor 

 Diplomasi dulunya hanya menggunakan perwakilan atau utusan negara dalam 

melakukan diplomasinya kini diplomasi telah berkembang, yang mana aktor-aktornya 

tak hanya dari pemerintahan resmi namun bisa dari siapa saja seperti sektor swasta 

maupun masyarakat sipil.30  

 

 

 

 

 

c. Sasaran Diplomasi Kebudayaan 

Sasaran dari diplomasi kebudayaan adalah mempengaruhi pendapat umum, 

kesepemahaman, maupun pengakuan dari masyarakat baik pada level nasional 

maupun internasional. Hal ini diharapkan pengaruh yang diberikan mampu 

mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional. 

 

                                                           
30

 Institute for Cultural Diplomacy, „What Is Cultural Diplomacy? What Is Soft Power?‟ 

<http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy>. Diakses pada tanggal 

20/12/2017  Pukul  22.50 WIB 

Pemerintah 

Kepentingan Nasional 

Masyarakat 

Pemerintah 

Kepentingan Nasional 

Masyarakat 

Negara A Negara B 

Kekuatan Nasional 

Strategi Kebudayaan 

Gambar 1: Skema Pelaku dan Sasaran Diplomasi Kebudayaan 
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d. Tujuan Diplomasi Kebudayaan 

Manifestasi utama dari diplomasi kebudayaan adalah kebudayaan dari suatu 

negara yang melakukan diplomasi tersebut, biasanya upaya yang dilakukan dalam 

diplomasi ini berupa promosi kebudayaan negara dalam lingkup bidang kesenian, 

seperti pertukaran edukasi, seni budaya populer seperti literatur, terlebih lagi pada 

musik dan juga dunia per-filman.31 Secara umum, diplomasi kebudayaan merupakan 

langkah yang diambil pemerintah suatu negara dalam mencapai kepentingan 

nasionalnya menggunakan dimensi kebudayaan, termasuk didalamnya meliputi 

politik, ekonomi, sosial, kesenian dan lain sebagainnya. Dari segi pola komunikasi 

seperti itu dapat di kemukaan beberapa jenis konsep diplomasi kebudayaan menurut 

tujuan, bentuk dan sasarannya.32 

 

SITUASI BENTUK TUJUAN SARANA 

DAMAI 

- Eksibisi 

- Kompetisi 

- Pertukaran Misi 

- Negosiasi 

- Konferensi 

- Pengakuan 

- Hegemoni 

- Persahabatan 

- Penyesuaian 

-Pariwisata 

-Olah Raga 

-Pendidikan 

-Perdagangan 

-Kesenian 

KRISIS 

-Propaganda 

-Pertukaran Misi 

-Negosiasi 

-Perusasi 

-Penyesuaian 

-Pengakuan 

-Ancaman 

-Politik 

-Mass Media 

-Diplomatik 

-Misi Tingkat 

                                                           
31

 Yulius Purwadi Hermawan and Ratih Indraswari, Diplomasi Budaya Di Kawasan Asia Tenggara 

(Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 

2014), p. 9 <https://media.neliti.com/media/publications/12677-ID-diplomasi-budaya-di-kawasan-asia-

tenggara.pdf>. Diakses pada tanggal 12/06/2018  Pukul  11.42 WIB 
32

 Tulus Warsito and Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan Konsep Dan Relevansi Bagi 

Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007),  p. 19. 
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Tinggi 

-Opini Publik 

KONFLIK 

-Terror 

-Penetrasi 

-Pertukran Misi 

-Boikot 

-Negosiasi 

-Ancaman 

-Subversi 

-Persuasi 

-Pengakuan 

 

-Opini Publik 

-Perdagangan 

-Para Militer 

-Forum Resmi 

-Pihak Ketiga 

PERANG 

-Kompetisi 

-Terror 

-Penetrasi 

-Propaganda 

-Embargo 

-Boikot 

-Blokade 

 

-Dominasi 

-Hegemoni 

-Ancaman 

-Subversi 

-Pengakuan 

-Penaklukan 

-Militer 

-Para Militer 

-Penyelundupan 

-Opini Publik 

-Perdagangan 

-Supply Barang 

Konsumtif 

(termasuk senjata) 

Keterangan: 

- Semakin negatif hubungan antara dua (atau lebih) negara bangsa, maka 

semakin banyak/intensif bentuk diplomasi kebudayaan yang dipakai. 

- Dalam pengertian awam/konvensional, diplomasi kebudayaan dikenal 

hanya pada waktu damai saja. 

 

Tabel 1.2 Hubungan Antara Situasi, Bentuk, Tujuan dan Sarana 

Diplomasi Kebudayaan33 

 

Diplomasi budaya memiliki empat tujuan sebagai kekuatannya, yang pertama 

pengakuan, ketika suatu negara A melakukan diplomasi budaya kepada negara B 

maka hal pertama yang di upayakan adalah meningkatkan kesepemahaman diantara 

masyarakat dan kebudayaan yang telah dikenalkan dan dipromosikan, karena saat 

diplomasi budaya dilakukan negara A akan berusaha semaksimal mungkin 

menyediakan apa yang menarik bagi penerimanya, sehingga negara A dan negara B 

                                                           
33

 Ibid, p. 31. 
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dapat saling memperkenalkan kebudayaannya, menghormati, menghargai dan juga 

mengakui, sehingga terciptanya citra yang positif bagi negara A. Kedua hegemoni, 

saat negara B yang dituju telah mengakui negara A sebagai negara yang memiliki 

citra yang positif maka mudah bagi negara A untuk mempengaruhi pendapat umum 

baik dalam level nasional maupun internasional, dengan harapan hal tersebut mampu 

mempengaruhi kebijakan pemerintah atau organisasi internasional. Ketiga 

persahabatan dan penyesuaian, walaupun diplomasi ini memiliki sifat mempengaruhi 

orang lain agar memiliki kepemahaman yang sama, namun cara mempengaruhi 

diplomasi ini tidak menggunakan pemaksaan terhadap penerima, ini dikarenakan 

adanya dialog antar dua arah yang mampu membentuk rasa saling percaya dan juga 

persahabatan, diplomasi ini sendiri memiliki rentang waktu yang cukup panjang 

untuk melihat berhasil atau tidaknya.34 Maka ini dapat dikatakan sebagai salah satu 

bukti dari tiga unsur kekuatan soft power yaitu nilai kebudayaannya. Diplomasi 

budaya mampu beroperasi di seluruh dunia dan power tersebut mampu menyebar ke 

berbagai negara yang mana saling ketergantungan adalah sebagai etos kerjanya, 

walaupun diplomasi budaya ini tak dapat diukur secara kuantitatif namun diplomasi 

ini mampu memberikan pengaruh yang cukup besar.35 Berikut lebih jelas indikator-

indikator dari diplomasi kebudayaan. 

  Upaya yang di lakukan Korea Selatan dalam memberikan pengaruh terhadap 

masyarakat internasional melalui kebudayaannya merupakan diplomasi kebudayaan 

                                                           
34

 Hermawan and Indraswari, Loc. Cit. 
35

 Ha, Op. Cit, p. 3. 
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yang mereka gunakan saat ini  sebagai salah satu power bagi mereka dan penyebaran 

budaya ini pun dapat diterima dengan baik dan ini berimbas positif terhadap 

pariwisata, teknologi, fashion, make up dan sebagainya yang masih bersangkut paut 

pada Korea Selatan. Dalam diplomasi kebudayaan Korea Selatan di Indonesia, 

khususnya di Kota Malang yaitu upaya Korea Selatan dalam mendirikan Korean 

Centre Inkobaragi dalam penyebaran pengaruh Korea Selatan dalam aspek 

kebudayaannya yang lebih intens. 

 

1.6 Metodologi penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif, di mana 

penulis berusaha menerangkan peran Korean Centre Inkobaragi sebagai instrumen 

atau media diplomasi kebudayaan Korea Selatan. Untuk menjelaskan hal tersebut, 

penulis berusaha tahu peran apa saja yang dimiliki Korean Centre Inkobaragi dalam 

usaha membentuk persepsi masyarakat terhadap citra Korea Selatan yang positif.  

1.6.2 Metode Analisa 

Metode analisa yang digunakan penulis adalah analisis wacana. Analisis ini 

dilakukan dengan pemahaman realitas yang ada oleh peneliti yang mana realitas 
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dapat didefinisikan ataupun di uji dengan adanya interaksi subjek penelitian atau 

informan dengan pengetahuan.36 

 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari lapang maupun dengan 

wawancara atau bertanya langsung dengan pihak-pihak terkait. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini berdasarkan wawancara dan observasi langsung. Definisi dari 

pengumpulan data melalui wawancara adalah adanya interview atau cakap-cakap 

untuk bertanya guna mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan 

dengan bertatap muka.37 Hal ini sangat berguna bagi penulis untuk memperoleh dan 

memastikan fakta yang ada dengan pergi menanyakan kepada orang yang mengetahui 

fakta tersebut, dalam penelitian ini penulis memilih staff dan anggota Korean Centre 

Inkobaragi sebagai narasumber. Kemudian penulis juga menanyakan pendapat dari 

narasumber tersebut mengenai peran Korean Centre Inkobaragi Universitas 

Brawijaya dalam diplomasi kebudayaan oleh Korea Selatan di Malang.38 

Sedangkan pengumpulan data melalui observasi langsung adalah 

mengambilan data menggunakan pengamatan indera penglihatan atau mata dalam 

                                                           
36

 Estriana Fiwka, „Pengertian Analisis Wacana, Beserta Jenis, Teori Dan Metodenya‟, 2017 

<http://www.masterpendidikan.com/2017/04/pengertian-analisis-wacana-beserta-jenis-teori-dan-

metodenya.html>. Diakses pada 25/3/2018 Pukul 22.31 WIB 
37

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogo: Penerbit Ghalia Indonesia, 2013), Hal. 170. 
38

 Ibid, hal 173 
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suatu masalah yang ingin diselidiki.39 Pengamatan langsung ini memungkinkan untuk 

mengatahui berbagai hal, perilaku objek yang dapat dicatat segera dari pengamatan 

peneliti yang tidak bergantung pada bantuan orang lain. Data yang diperoleh dari 

subjek pun dapat diperoleh tanpa adanya komunikasi secara verbal atau yang tidak 

mau berkomunikasi secara verbal.40 Maka dari itu penulis ikut serta dalam kegiatan 

yang diadakan Korean Centre Inkobaragi seperti belajar bahasa Korea, sejarah, 

pemakaian baju tradisional Hanbok, belajar memasak masakan tradisional dan lain 

sebagainya. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder didapatkan dari banyak sumber yang sudah ada sebelumnya, 

seperti buku, jurnal, laporan, skirpsi, web resmi, berita, video dokumentasi dan 

sebagainya. 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari pembahasan yang diangkat adalah Peran Korean Centre 

Inkobaragi sebagai Media Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Malang. 

a. Batasan Materi 

Batasan penelitian ini yaitu mengenai Peran Korean Centre Inkonaragi UB 

sebagai Media Diplomasi Kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Namun dalam 

                                                           
39

 Ibid., hal.154 
40

 Ibid 
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hal ini peneliti lebih memfokuskan di daerah Malang sebagaimana Korean Centre 

Inkobaragi ini didirikan. Sebab pada masa kini Korean Wave sudah menjamur di 

berbagai wilayah dunia dan diterima dengan baik oleh masyarakat Internasional, 

sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang terjangkit Korean Wave di 

manfaatkan Korea Selatan dalam menyebarluaskan lebih banyak lagi tentang 

kebudayaannya. 

 

b. Batasan Waktu 

Batasan waktu yang digunakan untuk memfokuskan masalah dalam 

menjelaskan Korean Centre Inkobaragi ini dimulai dari tahun 2013 saat Korean 

Centre Inkobaragi ini baru berdiri hingga pada tahun 2017. 

 

1.7 Argumen Pokok  

Pendirian Korean Centre di berbagai wilayah khususnya Kota Malang 

merupakan pengambilan keputusan yang tepat untuk mempertahankan eksistensi 

Korean Wave di saat seperti ini,  hal ini dikarenakan melihat banyaknya penggemar 

Kebudayaan Korea Selatan di Kota Malang, yang dapat dibuktikan dengan 

banyaknya restoran serta acara-acara yang menggunakan konsep Korea Selatan yang 

masih aktif diselenggarakan dari tahun ketahun dan memiliki peminat yang cukup 

tinggi dari peserta maupun pengunjung acara, sehingga keberhasilan dengan 

pendirian Korean Centre di masa mendatang pun cukup tinggi. Penulis beranggapan 
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langkah people to people yang diambil mampu memberikan suasana baru dalam 

penyebaran Korean Wave yang mana aktor utamanya bukan lagi artis-artis Korea 

Selatan yang terjun langung seperti pada umumnya namun Pemerintah Korea Selatan 

yang berusaha mendekatkan diri pada masyarakat dengan mendirikan Korean Centre 

Inkobaragi. Masyakarat Malang yang memiliki ketertarikan pada Kebudayaan Korea 

Selatan dapat menikmati fasilitas yang tersedia melalui program-program Korean 

Centre Inkobaragi. Hal ini dilakukan agar penyebaran Kebudayaan Korea tidak 

terkesan monoton seperti melalui Music Video, Drama maupun Konser yang mana 

hal dikhawatirkan penikmat Korean Wave merasa bosan dan pada akhirnya berhenti 

menyukai. Pada bab-bab selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana peran dari 

Korean Centre Inkobaragi  sebagai media diplomasi kebudayaan Korea Selatan di 

Kota Malang.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

b. Manfaat Praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Teori atau Konsep 

1.5.1 Soft Power 

1.5.2 Diplomasi Kebudayaan 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Metode Analisa 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 
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b. Batasan Waktu 

BAB II PEMBAHASAN 
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Gambar 1.2 Alur Penggunaan Konsep Soft Power dan Diplomasi Kebudayaan 

dalam Penelitian 
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Teori soft power menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber utama dalam 

pelaksanaanya yakni budaya, politik dan kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini 

penulis melihat jika sumber soft power yang paling cocok digunakan adalah budaya. 

Eksistensi kebudayaan Korea Selatan hingga saat ini menjadi peluang besar bagi 

pemerintahan Korea Selatan dalam mencapai kepentingannya dalam mempengaruhi 

pihak lain. Langkah yang diambil pemerintah adalah mendirikan lembaga 

kebudayaan Korean Centre Inkobaragi di Malang yang dinilai mampu 

mempertahankan eksistensi kebudayaan Korea Selatan di Malang . 

Hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia sendiri telah terjalin selama 

45 tahun dan belum ada terjadi konflik antara kedua negara selama ini. Maka 

daripada itu konsep diplomasi kebudayaan menggunakan metode diplomasi dalam 

kategori damai dalam penerapannya di Korean Centre Inkobaragi. Sarana yang 

digunakan dalam lembaga kebudayaan ini menggunakan kesenian, yang memiliki 

bentuk kompetisi dan juga eksibisi. Dalam bentuk kompetisi, Korean Centre 

Inkobaragi membuat program lomba-lomba yang menggunakan konsep kebudayaan 

Korea Selatan serta pameran atau eksibisi untuk menarik perhatian masyarakat 

Malang terhadap kebudayaan Korea Selatan. Tujuan diplomasi kebudayaan ini 

meliputi tiga hal yakni penyesuaian dalam penyebaran kebudayaan dengan wilayah 

setempat, pengakuan masyarakat Malang terhadap kebudayaan Korea Selatan yang 

nantinya akan membentuk citra positif bagi Korea Selatan dan membentuk 

persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia, khususnya Malang. 


