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BAB II 

PENGGUNAAN K-POP OLEH PEMERINTAH KOREA SELATAN DAN 

KOREAN WAVE DI KOREA UTARA 

 

2.1 Pengertian dan Perkembangan Korean Wave. 

 Fenomena Korean Wave saat ini bukan merupakan sesuatu yang asing bagi 

masyarakat internasional. Korean Wave (한류/ Hallyu) merujuk pada popularitas 

budaya dan hiburan Korea Selatan di Asia dan seluruh dunia. 1  Pendapat lain 

menyebut Korean Wave sebagai peningkatan visibilitas dunia internasional terhadap 

budaya asal Korea Selaatan.2 Korean Wave terdiri dari drama TV, film, K-Pop, dan 

gaya hidup (lifestyle) dengan teknologi mutakhir dari Korea Selatan. Selain itu istilah 

ini juga digunakan pada perkembangan aspirasi untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai budaya Korea Selatan di seluruh dunia.3 

Drama “What is Love All About” yang terkenal pada tahun 1990-an menjadi 

awal mula popularitas Korean Wave di Tiongkok.4 Drama ini menjadi cikal bakal 

fenomena Korean Wave. Drama ini ditayangkan melalui siaran milik pemerintah 

Tiongkok CCTV pada tahun 1997 dan berhasil memperoleh rating 4,2% dengan kata 

lain lebih dari 150 juta masyarakat Tiongkok pada masa itu menonton drama 
																																																								
1  Hallyu (Korean Wave), diakses dalam http://www.korea.net/AboutKorea/Culture-and-the-
Arts/Hallyu (02/12/2017, 18:10 WIB) 
2 Suejin Lee, The Korean Wave: The Seoul of Asia, The Elon Journal of Undergraduate Research in 
Communications, Vol. 2, No. 1 (spring 2011), Elon University, hal. 85. 
3 Cologne, Power of culture – Hallyu, the Korean Wave, diakses dalam http://globe-one.com/power-
of-culture-hallyu-the-korean-wave-4636/ (02/12/2017, 18:30 WIB) 
4 Doobo Shim, The Growth of Korean Cultural Industries and The Korean Wave, East Asian Pop 
Culture: Analysing the Korean Wave. hal.25 
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tersebut.5 Drama tersebut merupakan drama kedua setelah drama “Jealous” yang 

merupakan produk budaya populer pertama yang diimpor ke Tiongkok dari Korea 

Selatan.6 

Drama TV asal Korea Selatan hingga saat ini masih meraih popularitas yang 

tinggi di Tiongkok. Terdapat 2 jenis drama TV yang banyak dinikmati oleh 

masyarakat Tiongkok. Pertama, drama yang bercerita mengenai tokoh atau peristiwa 

bersejarah Korea Selatan (historical drama). Kedua, drama kontemporer yang 

merupakan cerita fiksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat Korea Selatan. 

Sebagian bersar drama jenis ini bercerita mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat 

di daerah perkotaan.7 Pada tahun 2016, drama Descendant of the Sun merupakan 

salah satu drama yang sangat populer di Tiongkok. Drama yang bercerita mengenai 

romansa seorang tentara dan dokter ini tercatat 440 juta kali ditonton dalam salah satu 

platform video online Tiongkok iQiyi. 8  Tingginya animo masyarakat Tiongkok 

terhadap drama tersebut membuat pemerintah Tiongkok mengeluarkan peringatan 

bahwa menonton drama TV asal Korea Selatan dapat berbahaya dan menimbulkan 

masalah hukum.9 

																																																								
5 Hallyu (Korean Wave), Loc. Cit. 
6 Ju Young Kim, Rethinking Media Flow under Globalisation: Rising Korean Wave and Korean TV 
and Film Policy Since 1980s, Desertasi, Cultural Policy Studies, University of Warwick, hal. 15. 
7 Ji-Eun Kim, 2010, “Korean Wave” in China: Its Impact on The South Korean-Chinese Relations, 
Tesis, Vancouver: The Faculty of Graduate Studies Political Science, University of British Colombia, 
hal. 4 – 5. 
8 Chinese government warns of dangers of Korean dramas as Descendant Of The Sun hits 440m views 
in China, diakses dalam http://www.straitstimes.com/lifestyle/entertainment/korean-government-
warns-of-dangers-of-korean-dramas-as-descendants-of-the (02/12/2017, 20:16 WIB) 
9 Ibid. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Junxiong Wei, terdapat beberapa 

alasan yang membuat drama TV asal Korea Selatan begitu populer di masyarakat 

Tiongkok. Pertama, emosi masyarakat Tiongkok dengan mudah terhubung dengan 

gambaran kasih sayang yang ditunjukkan dalam drama Korea karena adanya 

kesamaan asal budaya dan identitas antara Korea Selatan dan Tiongkok. Kedua, tema 

yang digunakan dalam drama Korea yang secara terus menerus menganjurkan cinta 

sejati yang baik, inda, dan abadi merupakan energi positif yang sesuai dengan 

tuntutan spiritual dan etika masyarakat Tiongkok. Ketiga, produksi drama Korea yang 

dilakukan dengan sungguh-sungguh menciptakan plot cerita yang menarik, gambar 

serta situasi yang indah dan natural merupakan sesuatu yang segar dan 

menyenangkan bagi pemirsa di Tiongkok.10 

Sedangkan popularitas drama TV di Jepang di mulai pada tahun 2003 setelah 

drama “Winter Sonata” ditayangkan di stasiun TV NHK. Drama tersebut menjadi 

fenomena tersendiri pada masa itu. Aktor Bae Yong Jun yang memerankan tokoh 

utama dalam drama tersebut menjadi salah satu aktor terkenal di Jepang. Media 

Jepang mulai menyebut sindrom “Yon-Sama” (“Yon” berasal dari nama “Yong Jun” 

yang ditambahkan panggilan hormat dalam bahasa Jepang “sama”) sebagai akibat 

dari popularitas aktor Bae Yong Jun di Jepang.11 

																																																								
10 Junxiong Wei, Why Korean Dramas are Popular in China, International Journal of Arts and 
Commerce, Vol. 5, No. 9, Sichuan: Institute of Marxism, China West Normal University, hal. 22 – 24. 
11  Korean Culture and Information Service, 2011, The Korean Wave: A New Pop Culture 
Phenomenon, Korean Culture and Information Service Ministry of Culture, Sport, and Tourism, hal. 
23 – 24. 
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Drama tersebut sangat populer di kalangan perempuan kelas menengah pada 

usia 30 tahunan ke atas. Dampak popularitas tersebut membuat masyarakat Jepang 

mulai mengubah cara pandangnya terhadap masyarakat Korea. Masyarakat Korea 

dianggap sopan, baik hati, dan sophisticated. Selain itu, sektor pariwisata Korea 

Selatan memperoleh 84 juta Won dan 3 triliun Won dari hasil penjualan DVD di 

Jepang.12 Sedangkan dalam industri film, “Swiri” merupakan film asal Korea Selatan 

yang pertama kali di expor ke Jepang. Film ini meraih USD 1,3 juta saat pertama kali 

ditayangkan di Jepang pada tahun 1999.13  

Drama “Dae Jang Geum” (Jewel in the Palace) merupakan drama TV asal 

Korea Selatan yang berhasil meraih popularitas di negara-negara Timur Tengah 

seperti Iran, Mesir, Turki, Emirat Arab, dan lain-lain.14 Masyarakat Iran sangat 

menggemari drama tersebut hingga memperoleh rating 90% di negara tersebut. Selain 

itu, drama TV “Jumong” juga memperoleh rating 60% di Iran.15 Pada tahun 2009 

The Korea Media Global Group melakukan kontrak dengan saluran milik pemerintah 

Mesir dan mendirikan Korea TV yang merupakan saluran khusus yang menayangkan 

program-program asal Korea Selatan.16 

																																																								
12 Ibid., hal. 26 
13 Kim Ju Young, 2007, Rethinking Media Flow under Globalisation: Rising Korean Wave and Korean 
TV and Film Policy Since 1980s, Desertasi, Coventry: Cultural Policy Studies, University of Warwick, 
hal.16. 
14 Suwan Kim, The New Korean Wave in the Middle East and its role in the strategic approach to 
medical tourism in Korea, Ateneo de Manila University, diakses dalam 
https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/kk/article/viewFile/KK2017.02912/2566 (03/12/2017, 09:17 
WIB), hal. 260. 
15  Korean wave spreads in Middle East through TV and tourism, diakses dalam 
http://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=81446 (03/12/2017, 10:21 WIB) 
16 Ibid. 
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Kepopuleran drama TV asal Korea Selatan di kawasan Timur Tengah 

memberi dampak positif bagi pariwisata Korea Selatan. Berdasarkan Korean Tourism 

Organization (KTO) di Dubai, jumlah turis yang berasal Timur Tengah mengalami 

peningkatan 19% dari tahun sebelumnya.17 Selain itu sebelum adanya Korean Wave, 

80% mobil di Iran diimpor dari Jepang. Namun, pada tahun 2007 mobil asal Korea 

Selatan yaitu Hyundai berhasil memperoleh pangsa pasar atas mobil yang baru dirilis 

berkat pengaruh kepopuleran Korean Wave.18 

  

2.2 Pengertian dan perkembangan K-Pop. 

Korean Pop atau yang biasa dikenal dengan K-Pop merupakan bagian dari 

fenomena Korean Wave yang saat ini sangat populer di berbagai penjuru dunia. Pada 

awalnya K-Pop mulai terkenal negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur seperti 

Tiongkok, Jepang, Hongkong, Macau, dan Taiwan. Korean Wave meraih 

popularitasnya pertama kali di Tiongkok dan Jepang bersamaan dengan mulai 

terkenalnya drama asal Korea Selatan. Pada bidang musik popularitas boy band 

H.O.T dan grup duo Clon menjadi awal mula tersebarnya K-Pop di Asia Timur.19 

Oleh karena itu istilah Korean Wave diberikan oleh reporter Tiongkok untuk 

menjelaskan fenomena popularitas drama dan musik asal Korea Selatan di 

Tiongkok.20 

																																																								
17 Ibid. 
18 Suwan Kim, Loc. Cit. 
19 Ibid. 
20 Kim Ju Young, Op.Cit. hal.13. 
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Istilah K-Pop sendiri merujuk pada genre musik yang dibuat oleh masyarakat 

Korea dan dinikmati baik oleh masyarakat Korea maupun masyarakat internasional.21 

Menurut Lee Dong Yeon yang merupakan seorang professor di Korea National 

University, K-Pop merupakan hasil perpaduan berbagai bentuk dan jenis musik. 

Perpaduan ini membuat K-Pop menjadi lebih dinamis dibanding J-Pop yang berasal 

dari Jepang.22 Selain itu K-Pop banyak digemari karena penampilan dan gerakan 

dance yang menarik, khususnya bagi generasi muda. Oleh karena itu, gaya 

penampilan seperti gaya makeup serta berpakaian ala artis-artis K-Pop banyak ditiru 

oleh anak muda di berbagai negara. Hal ini terlihat dari banyaknya video-video cover 

dance di YouTube. 

Setelah boyband H.O.T dan duo Clon meraih popularitas yang signifikan di 

Tiongkok. Grup-grup asal Korea Selatan lainnya seperti TVXQ, Super Junior, 

Bigbang, EXO, Girls’ Generation, dan lain-lain juga memiliki penggemar dengan 

jumlah banyak di Tiongkok. Contohnya situs pendukung EXO di Tiongkok (“EXO 

Chinese Support Site”) memiliki 900 ribu pengikut di Weibo (serupa dengan twitter 

di Tiongkok).23 Pada tahun 2013 – 2016 jumlah konser K-Pop yang diadakan di 

																																																								
21 Oh Ingyu dan Lee Hyo-Jung, K-Pop in Korea: How the Pop Industry is Changing a Post-
Developmental Society, Cross-Currents: East Asian History and Culture Review, E-Journal No.9, hal. 
105. 
22 Korean Culture and Information Service, 2011, K-POP: A New Force in Pop Music, Korean Culture 
and Information Service, hal. 32 – 33. 
23 Zang Wen, K-Beauty, K-Cafes, and K-Pop: The economic and social influence of transnational 
Korean Culture in China, diakses dalam http://congress.aks.ac.kr/korean/files/2_1413767057.pdf 
(03/12/2017, 20:09 WIB)  
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Tiongkok mencapai 151 pertunjukkan. Jumlah ini merupakan jumlah konser K-Pop 

terbanyak kedua yang dilakukan di luar Korea Selatan setelah Jepang.24 

Jumlah masyarakat Tiongkok yang banyak dan ketertarikan masyarakat 

Tiongkok akan K-Pop yang tinggi, menjadikan Tiongkok pangsa pasar yang 

menjanjikan bagi industri K-Pop. Oleh karena itu, SM Entertainment yang 

merupakan salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan melakukan 

perekrutan anak muda dari Tiongkok untuk dilatih menjadi anggota grup K-Pop. 

Contohnya, Han Geng atau Hankyung yang direkrut melalui audisi pada tahun 2001 

di Tiongkok dan kemudian melakukan debut pada tahun 2005 bersama dengan grup 

Super Junior 05.25 Selain itu, SM Entertainment juga membentuk dan sub-grup Super 

Junior-M yang dibentuk dengan harapan grup tersebut dapat melakukan terobosan di 

pasar Tiongkok. Super Junior-M juga melibatkan beberapa anggota dari Tiongkok 

untuk membantu kepopuleran grup tersebut di Tiongkok.26  

Selain Tiongkok, Jepang juga merupakan pasar utama K-Pop di Asia Timur. 

Jepang merupakan pasar musik terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.27 K-

Pop mulai merambah pasar musik Jepang melalui penyanyi solo BoA yang 

																																																								
24 Jeff Benjamin, K-Pop Concerts Continue to Grow Outside Asia: Exclusive Infographic, diakses 
dalam https://www.billboard.com/articles/columns/k-town/7350481/international-k-pop-concerts-
growth-infographic (03/12/2017, 21:19 WIB)  
25  Zang Wen, Han Geng: A super star from Hezhe, diakses dalam 
http://www.cctv.com/english/special/ethnicich/20090825/107913.shtml (03/12/2017, 19:47 WIB) 
26  Cathy Rose A. Garcia, Super Junior-M debuts in China, diakses dalam 
http://koreatimes.co.kr/www/news/people/2008/04/178_22128.html (03/12/2017, 20:21 WIB) 
27  Justin McCurry, Girls’Generation lead K-Pop invasion in Japan, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/world/2011/sep/30/japanese-pop-girls-generation (05/12/2017 00:42 
WIB) 
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melakukan debut di Jepang dengan album “Listen to My Heart”.28 BoA merupakan 

artis dari luar Jepang yang pertama kali berhasil meraih posisi puncak di Oricon 

Chart yang merupakan tangga lagu populer di Jepang dengan pada tahun 2002.29 

Perolehan di Oricon Charts merupakan tolak ukur kesuksesan artis K-Pop di Jepang.30 

Oricon Charts berdiri pada tahun 1967 dan menggunakan data yang dikumpulkan 

dari 26.000 toko musik di Jepang, kemudian peringkat di keluarkan setiap hari 

(daily), minggu (weekly), dan bulan (monthly).31  

Setelah itu, berbagai grup K-Pop juga melakukan debut di Jepang. Contohnya 

TVXQ/DBSK (Dong Bang Shin Ki/ 동방신기) yang melakukan debut di Jepang 

dengan nama Tohoshinki (東方神起) pada tahun 2005.32 Tohoshinki merupakan grup 

pria dari luar Jepang pertama yang 6 albumnya memperoleh posisi pertama dalam 

Oricon Weekly Charts.33 Pada tahun 2008, Tohoshinki menjadi grup K-Pop pertama 

yang diundang untuk melakukan performance dalam “Kohaku Uta Gassen” yang 

merupakan salah satu pertunjukkan prestisius di Jepang dan juga barometer 

																																																								
28 Dinara Kozhakhmetova, Soft Power of Korean Popular Culture in Japan: K-Pop Avid Fandom in 
Tokyo, Lund University, diakses dalam 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3460120&fileOId=3910984 
(03/12/2017, 22:04 WIB), hal. 37. 
29 Ibid. 
30 J. Lee, Oricon Charts President: “Too Many K-Pop Artists Rushing to Japanese Market”, diakses 
dalam https://www.soompi.com/2012/02/27/oricon-charts-president-says-korean-singers-have-many-
charms-but-too-many-enter-the-japanese-music-market-at-the-same-time/ (05/12/2017, 00:57 WIB) 
31 Kozhakhmetova, Op.Cit., hal.38. 
32  Yong-A Soh, Histoy of the Korean wave in Japan, diakses dalam 
http://english.donga.com/List/3/03/26/936070/1 (05/12/2017, 11:20 WIB) 
33  Jaeyeon Woo, K-Pop duo TVXQ sets milestone in Japanese Oricon Charts, diakses dalam 
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/31/0200000000AEN20171031005000315.html 
(05/12/2017, 13:49 WIB) 
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kesuksesan artis di Jepang.34 Selain itu Tohoshinki juga merupakan grup K-Pop 

pertama yang melakukan tur di 5 dome arena utama yang ada di Jepang. 35 

Berdasarkan data, tur konser “With: Live Tour” Tohoshinki yang dilakukan di Jepang 

pada tahun 2015 ditonton 749.000 orang dengan perkiraan 46.000 – 47.000 penonton 

di masing-masing konser. 36  Selain Tohoshinki, grup lain yang juga memiliki 

popularitas yang tinggi di Jepang adalah Bigbang, Girls’ Generation, dan Kara. Girl 

group Kara yang debut di Jepang pada tahun 2010, berhasil meraih penghargaan 

Japan Golden Disc Awards.37 Kepopuleran K-Pop di Jepang juga dapat terlihat di 

Shin-Okubo yang merupakan salah satu wilayah di Tokyo yang dipenuhi restoran dan 

toko Korea yang menjual perlengkapan K-Pop.38 

Selain di Asia, K-Pop juga digemari di Eropa dan Amerika Serikat. Pada 

tahun 2016, 12.000 penonton memenuhi Accor Hotels Arena yang merupakan salah 

satu hall konser di Paris dimana KCON pertama kali diadakan di Eropa. 39 

Sebelumnya pada tahun 2011 SM Entertainment mengadakan konser tur dunia. Salah 

satu kota yang dikunjungi dalam rangkaian tur tersebut adalah Paris. Pada tanggal 10 

dan 11 Juni, konser “SM Town Live” diadakan di Le Zenith de Paris. Venue konser 
																																																								
34 Jeff Benjamin dan Jessica Oak, Happy 10th Anniversary, TVXQ! 10 Shining Moments in the K-Pop 
Icon’s Career, diakses dalam https://www.billboard.com/articles/list/5869733/happy-10th-
anniversary-tvxq-10-shining-moments-in-the-k-pop-icons-career (05/12/2017, 13:43 WIB) 
35  TVXQ Becomes First Korean Group to Hold 5 Dome Tour in Japan, diakses dalam 
https://archive.is/20150407005931/http://kbsworld.kbs.co.kr/entertainment_news/news_view2.html?n
o=8375&current_page=38&lang= (05/12/2017 01:19 WIB) 
36 Benjamin, Loc. Cit. 
37 McCurry, Loc. Cit. 
38 Ibid. 
39 Kim Kwang-tae, (Yonhap Feature) K-Pop bands captivate Paris in Europe’s first KCON, diakses 
dalam 
http://english.yonhapnews.co.kr/national/2016/06/10/0301000000AEN20160610007700320.html 
(05/12/2017, 23:02 WIB) 
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tersebut memiliki kapaitas 6.700 orang penonton, dan tiket konser tersebut habis 

terjual dalam waktu 10 menit.40 Setelah Paris, konser tersebut juga singgah di New 

York dan diadakan di Madison Square Garden yang memiliki kapasitas 15.000 

penonton. Tiket konser “SM Town Live in New York” habis terjual dalam waktu 2 

minggu, 90% diantaranya habis dalam 2 hari sejak dijual secara online.41 Hal ini 

menunjukkan bagaimana K-Pop mulai menyebar secara global, bukan hanya di Asia. 

Popularitas K-Pop didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan 

media sosial. Media seperti YouTube yang mudah diakses di hampir seluruh negara di 

dunia berperan penting dalam penyebaran Korean Wave khususnya K-Pop. Salah satu 

contohnya adalah fenomena Gangnam Style yang populer beberapa tahun yang lalu. 

Fenomena tersebut berhasil menarik perhatian dunia internasional terhadap musik 

asal Korea Selatan setelah video musik Gangnam Style yang dibawakan oleh Psy 

menjadi video yang paling banyak ditonton di YouTube pada tahun 2012.42 Gerakan 

tarian yang ditampilkan oleh Psy dalam video tersebut diparodikan oleh banyak orang 

di seluruh dunia, termasuk mantan sekretaris jenderal PBB Ban Ki-Moon dan mantan 

																																																								
40  Showbiz Tycoon with Global Ambitions for K-Pop, diakses dalam 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/06/09/2011060900379.html (05,12/2017, 23:10 
WIB) 
41  K-Pop Stars Lay Siege to Madison Square Garden, diakses dalam 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/10/25/2011102500463.html (05/12/2017, 23:17 
WIB) 
42  Telegraph Staff, Gangnam Style becomes YouTube’s most-viewed video, diakses dalam  
http://www.telegraph.co.uk/culture/music/music-news/9702654/Gangnam-Style-becomes-YouTubes-
most-viewed-video.html (13/09/2017, 23:56 WIB) 
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presiden Amerika Serika Barack Obama.43 Hal ini membuat Gangnam Style menjadi 

tren pada masa itu. 

Tren K-Pop tidak berhenti saat itu saja, hingga saat ini popularitas K-Pop 

terus menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data yang dirilis dalam blog YouTube, 

video musik K-Pop sebelum video Gangnam Style ditonton lebih dari 2,2 Miliar kali 

secara global. Sedangkan setelah adanya fenomena Gangnam Style video musik K-

Pop ditonton hingga 7 Miliar kali. Hal ini menunjukkan peningkatan 3 kali lipat dari 

sebelumnya. Penonton video musik K-Pop juga tidak lagi hanya berasal dari kawasan 

Asia Pasifik, pada tahun 2011 – 2012 sebagian besar penonton channel K-Pop berasal 

dari negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan pada tahun 2012 – 2013 

penonton channel K-Pop sebagian besar berasal dari luar kawasan Asia Pasifik.44 

 

 

2.3 Peran Pemerintah Korea Selatan dalam industri Korean Wave. 

 Keberhasilan Korean Wave dalam menjadi pop culture juga tercapai karena 

adanya peran pemerintah Korea Selatan. Korean Wave pertama kali tercipta akibat 

adanya krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 1997. Pada masa krisis tersebut 

pemerintah Korea Selatan yang dipimpin oleh Presiden Kim Dae Jung mendorong 

perkembangan industri informasi dan teknologi serta konten (film, pop, dan video 

																																																								
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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games).45 Kebijakan tersebut dilakukan untuk membantu Korea Selatan keluar dari 

krisis keuangan. Untuk menciptakan industri budaya populer, Presiden Kim Dae Jung 

pada masa itu terinspirasi dari keuntungan yang diperoleh oleh Amerika Serikat dari 

film dan Inggris dari konser musik.46  

Untuk mendukung Korean Wave dan K-Pop pemerintah Korea Selatan 

meningkatkan dana untuk kebijakan-kebijakan yang mendukung Korean Wave serta 

mendukung industri pariwisata yang melibatkan Korean Wave serta produksi produk-

produk pop culture yang memiliki daya tarik bagi masyarakat asing.47 Kementerian 

budaya, olahraga, dan pariwisata Korea Selatan memberikan bantuan dana pada 

industri hiburan Korea yang pada tahun 2013 mencapai 280 juta US$.48 

Di bawah kementerian kebudayaan Korea Selatan terdapat kantor industri 

konten budaya (The Cultural Contents Industry Office) yang bertugas untuk 

menjalankan berbagai kebijakan guna meningkatkan daya saing nasional industri 

konten budaya di Korea Selatan. Kantor ini terbagi menjadi empat, yaitu biro 

kebijakan konten budaya, biro kebijakan hak cipta, biro kebijakan media, dan Hub 

City of Asian Culture Division. Kebijakan tersebut meliputi: (a) perluasan fasilitas 

infrastruktur di bidang film, video, animasi, karakter, industri game, musik, komik, 

budaya dan seni populer, fashion, dan hiburan; (b) promosi tenaga professional; (c) 
																																																								
45 Soap, sparkle, and pop How a really uncool country became the tastemaker of Asia, diakses dalam 
https://www.economist.com/news/books-and-arts/21611039-how-really-uncool-country-became-
tastemaker-asia-soap-sparkle-and-pop (17/12/2017, 19:50 WIB) 
46 Euny Hong, 2016, Korean Cool: Strategi Inovatif di Balik Ledakan Budaya Pop Korea (Terj), 
Yogyakarta: Penerbit Bentang, hal.99. 
47  Korea to expand support for ‘hallyu’ next year, diakses dalam 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2011/12/123_101813.html (14/09/2017, 01:50 WIB) 
48 Oh, Op.Cit., hal. 116. 
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pengembangan produk budaya yang bernilai tinggi; (d) perluasan dukungan untuk 

industri budaya Korea Selatan menuju pasar internasional; (e) pembentukan dan 

implementasi rencana komprehensif mengenai kekayaan intelektual; (f) pembentukan 

sistem yang rasional mengenai penggunaan kekayaan intelektual; (g) penguatan 

sistem untuk melindungi kekayaan intelektual; (h) melakukan pendidikan dan 

sosialisasi utnuk meningkatkan kesadaran akan kekayaan intelektual; (i) serta 

pembentukan dan implementasi rencana pengembangan yang komprehensif untuk 

meningkatkan industri budaya dan media materi siaran, iklan, publikasi, dan lain-

lain.49  

Selain itu, pemerintah Korea Selatan memiliki satu agensi khusus dibawah 

kementerian kebudayaan untuk mendukung dan mempromosikan konten kreatif dari 

Korea Selatan. 50  Agensi tersebut bernama Korean Creative Content Agency 

(KOCCA) yang khusus menangani budaya populer asal Korea Selatan. KOCCA 

dibentuk pada tahun 1999 sebagai Game Industry Support Centre. Kemudian pada 

tahun 2012, agensi ini berubah nama sesuai dengan adanya perluasan tugas, KOCCA 

tidak lagi hanya mencakup industri game tetapi juga konten penyiaran, animasi, 

kartun, K-Pop, dan lain-lain. KOCCA didedikasikan khusus untuk melakukan 

promosi dalam segala area mengenai konten budaya Korea Selatan dengan 

menyediakan sistem pendukung yang komprehensif dan melakukan berbagai 

																																																								
49  Cultural Content Industry Office, Ministry of Culture, Sports, and Touris, diakses dalam 
http://www.mcst.go.kr/english/ministry/organization/deptIntro.jsp (17/12/2017, 21:36 WIB) 
50  Kim Ji-Soo, KOCCA, King Sejong Institute to promote hallyu together, diakses dalam 
http://www.koreatimes.co.kr/www/common/printpreview.asp?categoryCode=386&newsIdx=132744 
(14/12/2017, 14:55 WIB) 
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dukungan dalam bisnis.51 Dukungan yang dilakukan KOCCA antara lain dengan 

memberikan bantuan dana sebesar USD 14,5 juta yang berasal dari dana pemerintah 

Korea Selatan.52 

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KOCCA adalah melakukan pameran 

konten kreatif asal Korea Selatan di berbagai negara. Salah satunya pada bulan 

September 2017, KOCCA mengadakan Korea Content (K-Content) Expo yang 

merupakan pameran industri kreatif asal Korea Selatan di Jakarta, Indonesia. 

Pameran tersebut menghadirkan berbagai perusahaan yang bergerak dalam konten 

kreatif di Korea Selatan. Perusahaan yang hadir antara lain SM Entertainment, KBS 

Media, dan CJ E&M.53 Pameran ini merupakan hasil kerjasama KOCCA dengan 

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf) yang juga ikut berpartisipasi dalam 

pameran tersebut.54 

 

 

 

2.4 K-Pop Sebagai Alat Diplomasi Publik Korea Selatan. 

																																																								
51 United Nations Conference On Trade and Development, Strengthening the Creative Industries for 
Development in the Republic of Korea, diakses dalam 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2017d4_en.pdf (14/12/2017, 14:26 WIB), hal. 13.  
52 Andy Tebay, KOCCA to put 16,4 million won into helping content-based startups, diakses dalam 
http://www.venturesquare.net/world/kocca-2017-program/ (14/12/2017, 14:33 WIB) 
53 Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, K-Content Expo 2017: Bekraf Siap Kenalkan Potensi Industri 
Kreatif Indonesia Pada Pasar Korea, diakses dalam http://www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/k-
content-expo-2017-bekraf-siap-kenalkan-potensi-industri-kreatif-indonesia-pada-pasar-korea 
(14/12/2017, 14:45 WIB) 
54 Ibid. 
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Fenomena Korean Wave dan K-Pop yang saat ini memiliki tingkat popularitas 

yang tinggi membuat pemerintah Korea Selatan menggunakan K-Pop sebagai salah 

satu instrumen diplomasi publik Korea Selatan terhadap negara-negara lain. 

Diplomasi publik dilakukan oleh Korea Selatan untuk menghilangkan image negara 

yang lemah dan terlepas dari bayang-bayang dua negara major power yang letaknya 

berdekatan dengan Korea Selatan yaitu Tiongkok dan Jepang.55 Perbaikan citra Korea 

Selatan dilakukan karena Korea Selatan merupakan negara yang miskin dan pasca 

terjadinya krisis ekonomi pada krisis finansial pada tahun 1997 – 1998 para investor 

asing menganggap Korea Selatan berada dalam situasi yang buruk sehingga Korea 

Selatan kehilangan investasi asing, kekurangan jumlah wisatawan asing, serta adanya 

keraguan dunia internasional terhadap Korea Selatan.56 

Popularitas Korean Wave dan K-Pop juga membuat tingkat kunjungan 

wisatawan asing di Korea Selatan terus mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya popularitas Korean Wave. Pada tahun 2000 jumlah wisatawan asing 

yang berkunjung ke Korea Selatan sebanyak 5 juta wisatan, pada tahun 2009 

berjumlah 7,8 juta dan pada tahun 2010 berjumlah 8,8 juta. Serta pada tahun 2011 

kementrian terkait mencatat hampir 10 juta wisatawan asing yang melakukan 

kunjungan ke Korea Selatan. 57  Pemerintah Korea Selatan menargetkan 20 juta 

																																																								
55  Yun Young Cho, Public Diplomacy and South Korea’s Strategies. The Korean Journal of 
International Studies, Vol, 10, No, 02 (Desember 2012), The Korean Association of International 
Studies, hal. 284 – 285.  
56 Korean Wave (Hallyu) – The Rise of Korea’s Cultural Economy & Pop Culture, diakses dalam 
https://martinroll.com/resources/articles/asia/korean-wave-hallyu-the-rise-of-koreas-cultural-economy-
pop-culture/ (15/09/2017, 01:22 WIB) 
57 Ibid. 
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wisatawan asing dan 30 milyar US$ dari pendapatan pariwisata pada tahun 2020.58 

Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan menunjuk aktor ternama Lee Min Ho dan 

Seolhyun yang merupakan anggota girl band AOA sebagai duta Visit Korea Year 

2016-2018.59 

Gambar 2.1 Gambar Duta Visit Korea 2016-201860 

 

 Seolhyun merupakan salah satu anggota girl group AOA dan juga bintang K-

Pop yang terkenal di Korea Selatan. Pada tahun 2015 Seolhyun bersama dengan aktor 

Lee Min Ho ditunjuk sebagai duta kunjungan Korea 2016 – 2018.61 Tahun kunjungan 

																																																								
58 S. Korea to expand support for ‘hallyu,’ lure more foreign tourists next year, diakses dalam 
http://english.yonhapnews.co.kr/culturesports/2011/12/29/77/0701000000AEN20111229002900315F.
HTML (15/09/2017, 03:57 WIB) 
59 Viraj Mahajan, Lee Minho And Kim Seolhyun Joins President Park Geun Hye to Welcome to Visit 
To Korea, diakses dalam http://mstarsnews.musictimes.com/articles/91443/20151107/lee-min-ho-
seolhyn-joins-president-park-geun-hye.htm (4/10/2017, 05:17 WIB) 
60  Seolhyun, Visit Korea Committee diakses dalam http://vkc.or.kr/en/visit-korea-
year/ambassadors/seolhyun/ (4/10/2017, 05:37 WIB) 
61  Ko Dong-hwan, Singer Seolhyun new face of Korea, diakses dalam 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/culture/2016/09/201_190591.html (28/11/2017, 20:16 WIB) 
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Korea 2016 – 2018 (Visit Korea Year 2016 – 2018) adalah kampanye yang dilakukan 

oleh komite kujungan Korea (Visit Korea Committee) menjelang acara Olimpiade 

Musim Dingin Pyeongchang 2018.62  

K-Pop sendiri juga menjadi salah satu produk ekspor terbesar di Korea 

Selatan. Pada tahun 2011, jumlah pendapatan dari ekspor K-Pop mencapai 180 juta 

US$ jumlah ini meningkat sebesar 112% dari tahun sebelumnya.63 Keuntungan 

ekonomi yang diperoleh Korea Selatan atas kepopuleran Korean Wave juga didapat 

melalui sektor perdagangan. Daya jual merek-merek barang asal Korea Selatan 

mengalami peningkatan sejak Korean Wave populer secara global.  

Salah satu jenis produk yang mengalami peningkatan penjualan karena 

popularitas K-Pop adalah produk kosmetik dan perawatan kulit asal Korea Selatan. 

Beberapa merek kosmetik asal Korea Selatan menggunakan artis-artis K-Pop sebagai 

model produknya. Contohnya, merek Etude House yang saat ini menggunakan 

Krystal dari grup f(x) sebagai model produknya, dan Innisfree memilih Yoona dari 

grup Girls’ Generation sebagai modelnya, sedangkan merek Nature Republic yang 

memilih EXO sebagai modelnya. Menurut manajer marketing merek The Face Shop, 

tingkat penjualan produk kosmetik cenderung sejalan dengan tingkat popularitas 

																																																								
62 Visit Korea Committee, 2016 – 2018 Visit Korea Year, diakses dalam http://vkc.or.kr/en/visit-korea-
year/committee/ (28/11/2017, 20:31 WIB) 
63  Mimsie Ladner, K-Pop and the Future of Korea, diakses dalam 
http://www.huffingtonpost.com/mimsie-ladner/kpop-korea-music_b_3784115.html (15/09/2017, 03:45 
WIB) 
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budaya Korea Selatan, oleh karena itu artis-artis K-Pop dianggap sebagai cara terbaik 

untuk memasarkan produk-produk tersebut.64 

The Korea Custom Service (KCS) mengumumkan bahwa pada tahun 2014 

jumlah volume ekspor kosmetik asal Korea Selatan mencapai 1,45 miliar USD, dan 

jumlah ini melebihi volume impor yang berjumlah 0,99 miliar USD.65 Hal ini 

merupakan pertama kalinya volume ekspor produk kosmetik Korea Selatan melebihi 

1 miliar USD, sepuluh tahun sebelumnya jumlah ekspor kosmetik asal Korea Selatan 

relatif berjumlah 0,17 miliar USD sedangkan jumlah impor mencapai 0,42 miliar 

USD. 66  Menurut pihak bea cukai, peningkatan popularitas Korean Wave yang 

menyebabkan adanya peningkatan volume ekspor tersebut. Selain itu salah satu staff 

perusahaan kosmetik Amore Pasific menyatakan bahwa penggemar Korean Wave 

cenderung tertarik dengan makeup yang digunakan artis favorit mereka di TV 

sehingga terjadi peningkatan popularitas merek-merek kosmetik asal Korea Selatan di 

berbagai negara.67 

 

2.5 Korean Wave di Korea Utara. 

Persebaran Korean Wave di Korea Utara sangat dilarang oleh pemerintah. 

Segala informasi yang berasal dari luar Korea Utara dilarang persebarannya oleh 

																																																								
64  Somang Yang, Pretty boys and dancing divas give South Korean cosmetics Asian appeals, diakses 
dalam https://www.reuters.com/article/us-korea-cosmetics-asia/pretty-boys-and-dancing-divas-give-
south-korean-cosmetics-asian-appeal-idUSBRE8B80GE20121209 (17/09/2017, 21:32 WIB)  
65  Yoon Sojung, Korean cosmetics capture overseas markets, diakses dalam 
http://www.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=119715 (17/09/2017, 22:02 WIB) 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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rezim di Korea Utara. Namun, meskipun dilarang Korean Wave tetap tersebar di 

Korea Utara. Persebaran tersebut dilakukan secara diam-diam melalui CD dan USB 

yang dijual secara gelap.68 Pada awal tahun 2000-an, Film dan musik yang berasal 

dari Tiongkok, Hongkong, Amerika Serikat, dan Korea Selatan mulai populer di 

Korea Utara.69  

Sejak tahun 2012, grup K-Pop mulai terkenal di Korea Utara. Dibanding 

dengan cara berpakaian, masyarakar Korea Utara lebih cenderung memperhatikan 

vocal dan lirik lagu yang dinyanyikan oleh artis-artis K-Pop.70 Masyarakat Korea 

Utara yang mengonsumsi budaya K-Pop merupakan orang-orang dewasa. Para 

remaja biasanya tidak dapat mengakses K-Pop karena kekurangan uang, kecuali 

mereka yang memiliki orang tua dengan yang berpengaruh dan memiliki jabatan 

tinggi.71 Para orang dewasa di Korea Utara lebih menyukai lagu-lagu lama dibanding 

lagu-lagu populer terbaru. Sedangkan generasi muda di Korea Utara cenderung 

sebaliknya.72 

Pada tahun 2011, Korea Institute for National Unification menerbitkan buku 

yang berjudul ‘Hallyu, shaking North Korea’. Peneliti Kang Dong-wan dan Park 

Jeong-ran dalam buku tersebut mengalisa perubahan persepsi masyarakat Korea 

																																																								
68 Jinhyok Park, 2017, 
69 Ibid.  
70  Je Son Lee, Ask a North Korean: do you love K-Pop too?, diakses dalam 
https://www.theguardian.com/world/2015/jun/18/k-pop-south-korea-ask-a-north-korean (19/12/2017, 
16:38 WIB) 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
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Utara akibat adanya eksposur terhadap visual media asal Korea Selatan.73 Buku 

tersebut memuat wawancara mendalam terhadap 33 defektor Korea Utara dari 

berbagai wilayah mengenai seberapa sering mereka menonton drama dan film asal 

Korea Selatan. Sekitar 34% diantaranya menjawab bahwa mereka menonton 

tayangan asal Korea Selatan setip hari. Sedangkan 41% menjawab, mereka menonton 

sekali atau dua kali dalam sebulan.74 

Akibat adanya eksposur terhadap budaya populer dari Korea Selatan, terjadi 

perubahan dalam masyarakat Korea Utara seperti mulai meniru perilaku masyarakat 

Korea Selatan sebagaimana yang mereka lihat dalam drama TV asal Korea Selatan. 

Eksposur tersebut juga menimbulkan skeptisisme terhadap kelas berkuasa di Korea 

Utara. Masyarakat Korea Utara mulai membandingkan antara kaum konglomerat di 

Korea Selatan dan Korea Utara berdasarkan apa yang mereka tonton di melalui drama 

TV asal Korea Selatan.75 

Salah seorang masyarakat Korea Utara di Provinsi Ryanggang menyebutkan 

“When first watching South Korean media, many residents repulsed by vulgar 

aspects of the culture. However, many have become interested by natural way that 

the South Koreans behave. They have started asking themselves, ‘What do I really 

want to do with my life?’ ‘What can I really do here in North Korea?’ This form of 

																																																								
73  Yun Suh-yong, South Korean media stirs North Koreans to flee, diakes dalam 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110414000947 (25/12/2017, 18:46 WIB) 
74 Ibid. 
75  Seol Song Ah, Pleasures of ‘Hallyu’ far outweigh its hazard, diakses dalam 
http://www.dailynk.com/english/read_print.php?cataId=nk01500&num=13653&viewmode= 
(25/12/2017, 18:28 WIB) 
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skepticism about North Korean life is on the rise”.76 Acara-acara TV dan film asal 

Korea Selatan yang semula hanya berguna sebagai hiburan telah menjadi alat bagi 

masyarakat Korea Utara untuk memahami keadaan sekitar dan pembanding antara 

Korea Utara dan Selatan.77 Para defektor yang pernah menonton tayangan asal Korea 

Selatan mengemukakan bahwa tayangan asal Korea Selatan telah membangkitkan 

fantasi mereka mengenai Korea Selatan. Mereka juga menyebut tayangan asal Korea 

Selatan sebagai alasan mereka membelot dari Korea Utara. Ketakutan akan gaya 

hidup di Korea Selatan menghilang setelah menonton video-video dari Korea 

Selatan.78 

Mantan diplomat Korea Utara Thae Yong Ho79 menjelaskan dalam sebuah 

konferensi pers bahwa peningkatan jumlah masyarakat Korea Utara yang menikmati 

Korean Wave telah mempengaruhi kehidupan mereka. Menurutnya seluruh 

masyrakat Korea Utara pernah menonton drama TV atau film dari Korea Selatan. 

Masyarakat Korea Utara menikmati Korean Wave melalui media portabel yang dapat 

memutar DVD. Akibat adanya Korean Wave masyarakat Korea Utara mulai 

berbicara seperti masyarat Korea Selatan. Meskipun memiliki bahasa yang sama, 

																																																								
76  Lee Sang Yong, Hallyu hooks deep into North Korea Society, diakses dalam 
http://www.dailynk.com/english/read.php?num=13873&cataId=nk01500 (25/12/2017, 18:39 WIB) 
77 Seol Song Ah, Loc.Cit. 
78 Yun Suh-yong, loc. Cit. 
79 Thae Yong Ho merupakan seorang diplomat senior Korea Utara yang berasal dari kedutaan besar 
Korea Utara di London menyebrang (defected) ke Korea Selatan pada bulan Desember 2016. Juru 
bicara kementerian unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa Thae merupakan pejabat Korea Utara 
dengan level tertinggi yang menyebrang menuju Korea Selatan. 
(https://www.theguardian.com/world/2016/aug/16/north-korean-diplomat-in-london-defects-says-
south-korean-media) 
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Korea Utara dan Korea Selatan memiliki dialek dan gaya berbiacara yang berbeda.80 

Selain itu mereka juga meniru penampilan seperti gaya rambut dan pakaian aktor 

tertentu yang tampil dalam drama TV Korea Selatan.81 

 Kemudian Thae Yong Ho juga menjelaskan bahwa anak muda di Korea Utara 

menggunakan “Nose cards” untuk menyelundupkan dan menyebarluaskan konten 

game online, buku-buku asing, dan film. Nose card adalah sebutan anak muda di 

Korea Utara untuk sejenis SD cards yang digunakan untuk smartphone. Hal tersebut 

karena anak muda di Korea Utara akan menyembunyikan SD Cards tersebut di dalam 

hidung mereka jika dilakukan pemeriksaan terhadap USB dan sejenisnya.82 

 Salah satu yang kekhawatiran pemerintah Korea Utara adalah adanya 

keterlibatan kader-kader dalam kelas penguasa yang turut menikmati dan secara 

diam-diam ikut berkontribusi terhadap penyebaran penayangan drama TV asal Korea 

Selatan. Para kader tersebut bukan hanya menerapkan pelarangan terhadap drama TV 

asal Korea Selatan secara longgar tetapi juga terlibat langsung dalam produksi dan 

pengangkutan media terlarang tersebut. Badan Intelejen Korea Selatan melaporkan 

bahwa pada tahun 2014, terdapat 10 kader yang dinyatakan bersalah karena 

menonton drama tersebut dan kemudian dieksekusi.83 

																																																								
80  Yoon Min-Sik, S.Korean culture seeping into N.Korea, diakses dalam 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20161229000745 (19/12/2017, 17:14 WIB) 
81  Lee Sang Yong, Hallyu’s hooks deep into North Korea Society, diakses dalam 
http://www.dailynk.com/english/read.php?num=13873&cataId=nk01500 (25/12/2017, 17:26 WIB) 
82 Alexandra Ma, Young North Korean smuggle games and books into the country through tiny 
memory sticks in their noses, defector reveals, diakses dalam http://www.businessinsider.sg/thae-yong-
ho-north-korea-defector-citizens-smuggle-foreign-content-nose-cards-2017-11/?r=UK&IR=T 
(22/12/2017, 02:07 WIB) 
83 Lee Sang Yong, Loc.Cit. 
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Keterlibatan para kader ini terlihat dalam bentuk menerima suap atau menjual 

CD yang berisikan media terlarang untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, para 

kader dan para orang kaya di Korea Utara memperoleh dan menyelundupkan produk 

asal Korea Selatan dari Tiongkok yang kemudian dijual atau digunakan secara 

pribadi.84 

84 Ibid. 


