BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang menarik untuk dibahas dan
dipelajari lebih mendalam. Negara anggota kawasan Asia Timur hidup
berdampingan dan memiliki sejarah panjang sejak masa dinasti dan kekaisaran
bahkan menjalin hubungan persahabatan di masanya. Namun hubungan
persahabatan ini tidak mudah untuk dipertahankan karena masing masing pasti
memiliki kepentingan yang berbeda menjadikan kawasan ini juga penuh
perseteruan antar negara sehingga menjadikan kawasan ini sulit untuk
dipersatukan. Di antara negara negara lain yang ada di Kawasan Asia Timur, Korea
Selatan dan China masih bertahan mempertahankan hubungan persahabatan
baik mereka hingga sekarang ini. Hubungan baik antar kedua negara ini dijaga
oleh kebijakan luar negeri Dinasti Joseon yang disebut dengan Sadae (serving the
great, 事大) disaat posisi Dinasti Ming pada masa itu sangat dominan dan menjadi
pusat perpolitikan di kawasan ini. Pelaksanaan kebijakan ini yaitu dengan
menempatkan Dinasti Joseon sebagai negara yang kecil dan menjaga diri mereka
sendiri dengan cara hormat dan melayani negara besar, yaitu Dinasti Ming.1
Bentuk kebijakan ini secara tidak disadari masih dijalankan oleh negara ginseng
ini, dimana Korea Selatan lebih memilih untuk berjalan di tengah tengah antara

negara hegemon dengan mempertahankan hubungan dengan menggunakan
aspek non-militer mereka. Sehingga ketika suatu waktu Korea Selatan berupaya
untuk melakukan kerjasama di aspek militer menjadikan kawan kerjasama
bilateral lainnya kewalahan. Hal inilah yang terjadi ketika Korea Selatan dan
Amerika Serikat mulai serius membentuk sistem penangkal rudal Korea Utara
yang akan ditempatkan di wilayah Korea Selatan pada pertengahan tahun 2016.
Sistem ini merupakan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) yang
dirancang untuk mencegah rudal balistik jarak pendek dan menengah hingga
jarak 200 kilometer (125 mil) dan ketinggian hingga 150 kilometer (93 mil) saat
mereka turun ke target mereka, dan jauh lebih unggul dari sistem pertahanan
rudal darat lainnya yang ditempatkan di Korea Selatan.2
Tindakan yang diambil Korea Selatan ini mendapat protes dari negara
tetangganya, China yang juga menjalin hubungan bilateral yang baik dengan
Korea Selatan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menyebutkan bahwa
pemasangan THAAD akan menjadikan lemahnya radar penangkal nuklir milik
China karena kekuatan system THAAD jauh lebih kuat dan bahkan bisa
membahayakan wilayah Asia yang melebihi kebutuhan pertahanan Semenanjung
Korea, China menyebutkan THAAD ini akan meningkatkan ketidakstabilan di
Semenanjung Korea sehingga nantinya akan mendatangkan konflik bersenjata
regional, system THAAD ini juga dirasa akan memengaruhi kekuatan China di
wilayah kawasan.3

Menanggapi tindakan yang diambil oleh Korea Selatan ini, Menteri Luar Negeri
Wang Yi memutuskan untuk menutup akses masuk hasil produksi Korea Selatan
untuk memasuki pasar China. Segera setelah pemerintah Korea menyetujui
pemasangan Sistem THAAD ini pemerintah China menggencarkan kampanye
publik pembalasan sector ekonomi atau Publik Campaign of Economic Retaliation
terhadap tindakan yang diambil Korea Selatan. Kampanye publik tersebut
dilangsungkan sejak pertengahan tahun 2016 dalam kampanye publik tersebut
berisikan pemerintah China yang berupaya menutup akses barang dan jasa Korea
Selatan dari 3 sektor yaitu hiburan, cosumer product, dan pariwisata. Diawali dari
pengumuman pelarangan masuknya hasil industri hiburan Korea Selatan segera
setelah pengumuman pemasangan system THAAD tersebut. Pengumuman
pelarangan ini diumumkan melalui China Central Televisi, yang merupakan
perusahaan pertelivsian milik negara menyatakan regulasi penayangan baru
bahwa pemerintah telah melarang untuk menayangkan acara dari Korea Selatan
dan beberapa cultural eksport dari Korea Selatan yang akan mulai diterapkan
bulan September 2016.4
Menyusul pengumuman ini, stasiun TV China langsung menyamarkan wajah
penyanyi Psy dan boy grup iKON dalam acara “Heroes of The Remix” dan
pembatalan jadwal promosi bagi drama “Uncontrollably Fond” yang dibintangi
oleh Suzy dan Kim Woo Bin.5 Berbagai konser yang direncanakan untuk tampil di
China pun terpaksa untuk dibatalkan menyusul sanksi yang dilayangkan
pemerintah China ini.

Penutupan akses dilanjutkan pada sector costumer product, pemerintah
mengumumkan pada Januari 2017 bahwa mereka melarang penjualan produk
Korea Selatan. Sanksi ini mengakibatkan penurunan sebesar 5,6% ekspor produk
makanan Korea Selatan ke China, perusahaan mobil Kia dan Hyundai juga
mengalami penurunan hingga 52% dikarenakan kostumer memboikot perusahaan
ini.6 Sanksi juga dilayangkan kepada perusahaan ritel Lotte yang menyerahkan
lahannya di Seongju sebagai tempat pemasangan THAAD. Pemerintah China
melayangkan denda sejumlah $6.500 kepada supermarket ini dengan tuduhan
“false advertising”, anak perusahaan Lotte yang berlokasi di Beijing, Shanghai dan
Chengdu juga menjadi sasaran sanksi Pemerintah China.7 Pemerintah China juga
menutup 75 gerai Lotte sebagai tindak lanjut setelah kejadian ini.8
Sector terakhir yang ditutup aksesnya oleh Pemerintah China adalah sektor
pariwisata.
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memerintahkan kepada agen perjalanan wisata untuk tidak menyediakan paket
perjalanan ke Korea Selatan. Sebelumnya China merupakan pemasok 47%
wisatawan asing bagi pariwisata Korea Selatan. Terhitung Juni 2017 jumlah
wisatawan asal China mengalami penurunan hingga 66%.9
Akibat sanksi yang dilayangkan hubungan sosial antar masyarakat Korea Selatan
dan China juga semakin memanas, masyarakat Korea melihat hubungan
kerjasama antara Korea dan China justru malah menghasilkan kompetisi yang
tidak sehat diantara mereka. Bahkan masyarakat lebih memilih untuk
bekerjasama dengan Jepang daripada China, padahal sebelumnya sentiment

masyarakat Korea terhadap Jepang sangat buruk akibat tindakan yang pernah
Jepang ambil untuk menjajah Korea Selatan.10 Masyarakat China juga merespon
atas tindakan pemerintah yang memberikan sanksi terhadap Korea Selatan
banyak yang melakukan aksi demonstrasi di depan supermarket Lotte yang
menyerukan ujaran “Get out of China” 11dan mereka juga melakukan pembajakan
situs resmi perusahaan ini yang beroperasi di China.12
Rasa nasionalisme yang tinggi ini juga digaungkan oleh masyarakat China yang
merupakan penggemar dari kebudayaan Korea Selatan. Dalam social media
Weibo terdapat sebuah topik yang populer ketika isu THAAD ini mulai memanas,
topik tersebut adalah “When it comes to the country, there is no idol”. Para
penggemar ini juga mulai melakukan unfollow akun para idol K-pop dan beberapa
orang menyatakan bahwa mereka langsung membatalkan untuk menonton
konser yang akan segera dilangsungkan. Salah satu pengguna Weibo, Azhun
Yeon juga menyatakan “I'm a super crazy fan, I love K-pop stars, but I love my
country more than anything”.13 Tindakan yang diambil para penggemar K-Pop di
China ini menunjukkan bahwa mereka lebih memihak negara mereka
dibandingkan para publik figure yang mereka gemari menyusul pernyataan
pemerintahnya untuk melakukan pelarangan konten kebudayaan Korea Selatan
untuk memasuki pasar China.
Survey yang tersebar di Weibo juga menyatakan 87% dari 320.000 responden
menyakatan bahwa mereka mendukung keputusan pemerintah untuk melakukan
pelarangan konten asal Korea Selatan untuk memasuki China. Beberapa netizen
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menghilangkan unsur Korea yang ada pada industri hiburan China.14 Salah satu
beauty blogger China yaitu Ayawawa juga menyerukan kepada 2,7 juta
pengikutnya di Weibo untuk ikut turut serta memboikot produk Korea Selatan.
Langkah ini juga diikuti oleh perusahaan kosmetik yang berbasis online,
menyatakan bahwa perusahaannya tidak akan lagi mengimpor produk make up
yang berasal dari Korea Selatan.15
Sebelumnya, China merupakan konsumen Hallyu Wave atau penyebaran konten
budaya pertama Korea Selatan setelah masuknya H.O.T ke pangsa pasar China
sejak tahun akhir 1990 an. Dengan adanya sanksi yang dilayangkan membuat
negara ini mengalami penurunan perekonomian yang cukup besar mengingat
penjualan konten Hallyu merupakan salah satu pemasukan besar bagi Korea
Selatan. Dengan presentasi konten penyiaran termasuk music dan film
menempati posisi kedua setelah penerbitan dalam penjualan konten budaya di
Korea Selatan.16 China merupakan negara terbesar kedua sebagai konsumen dari
produksi konten budaya ini.17 Setelah diumumkannya sanksi terhadap konten
Korea Selatan perusahaan perusahaan besar hiburan Korea Selatan mengalami
penurunan nilai saham, SM Entertainment mengalami penurunan sebesar 26,7%,
YG Entertainment turun 11,1%, perusahaan pembuat acara hiburan seperti CJ E&M
juga mengalami penurunan nilai saham.18
Penurunan eskalasi konflik antara Korea Selatan dan China mengenai
permasalahan THAAD ini mulai mereda setelah Menteri Luar Negeri Korea Selatan

Kwang Kyung Hwa menyatakan bahwa Korea Selatan tidak menindaklanjuti
rencana pemasangan system THAAD pada audit parlemen oleh Majelis Nasional
pada 30 Oktober 2017.19 Menyusul pernyataan dari Menteri Luar Negeri, pada
Desember 2017 Presiden Moon Jae In mengunjungi Beijing untuk melaksanakan
pertemuan dengan Xi Jinping yang menandai kunjungan pertama sang presiden
ke luar negeri setelah terpilih menjadi presiden menggantikan Park Geun Hye
yang dipaksa turun akibat kasus . Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas
mengenai normalisasi hubungan persahabatan antar kedua negara setelah
diguncang oleh permasalahan THAAD. Dalam kunjungannya kali ini Presiden
Korea Selatan, Moon Jae In ditemani oleh publik figure Korea Selatan yaitu Song
Hye Kyo yang merupakan salah satu aktris kenamaan Korea Selatan dan Sub-unit
dari boy band EXO, EXO-CBX. Kedua publik figure ini merupakan representasi dari
K-POP yang menemani presiden dalam kunjungannya, hal ini dinilai sebagai salah
satu tanda bahwa Presiden Moon Jae In memberikan intensi bahwa ia ingin
mengadakan kerjasama di bidang ekonomi yang berkaitan dengan budaya K-POP
dengan membawa representasi mereka.20 Sehingga dengan membawa publik
figure ke pertemuan tersebut diharapkan dapat kembali memperbaiki hubungan
kerjasama China dan Korea dalam hal persebaran gelombang Hallyu yang sempat
terhenti karena permasalahan THAAD.
Keikutsertaan Song Hye Kyo dan EXO-CBX dalam pertemuan presiden ke Beijing
bukan tanpa alasan, pihak pihak ini merupakan pihak yang menjadi bagian dari
keberlangsungan hubungan Korea-China dalam aspek pertukaran budaya.

Sehingga upaya penyatuan kembali hubungan antara kedua negara ketika kepala
negara sudah setuju untuk kembali menjalin hubungan, maka perlu ada tindakan
untuk mengembalikan simpati rakyat terhadap Korea Selatan. Dengan begitu
perlu adanya diplomasi yang dilaksanakan secara tidak langsung dengan
menjadikan masyarakat sebagai target dalam pelaksanaan diplomasi ini. Korea
Selatan sudah diketahui sebagai negara yang dapat menjalankan publik diplomasi
yang cukup meluas melalui penyebaran budaya K-Pop ke seluruh dunia. Dan cara
ini pula yang ia ambil untuk kembali merebut hati masyarakat China setelah
permasalahan THAAD yang sempat mengancam hubungan baik kedua negara ini.
Upaya normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan China dengan
memanfaatkan publik figure berjalan dengan cukup mulus, publik figure pertama
yang berinteraksi dengan masyarakat China adalah boyband TVXQ yang
melakukan siaran langsung pada platform social media China yaitu Weibo dan
menyita perhatian sejumlah 10 juta penonton China. Aktor Park Hae Jin pemeran
drama “Cheese In The Trap” yang sempat batal tayang di China juga
mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat China. Selain itu, stasiun televisi
China, Tencent juga mulai menayangkan konten dari Korea Selatan yang diubah
menjadi versi China yaitu program Produce 101. Program ini merupakan program
pencarian bakat, dalam remake yang dibuat oleh Tencent TV mereka
mengadaptasi system yang sama namun kontestan dan jurinya merupakan
masyarakat China dan beberapa kali mendatangkan juri tamu yang merupakan
publik figure Korea Selatan. Program ini menarik perhatian masyarakat China

dengan jumlah tayangan dari program ini mencapai 2,3 miliar kali tayang.
Platform penayangan daring besar China seperti Weibo, iQiyi, Youku Tudou juga
menyatakan rencananya untuk menayangkan drama korea yang dulu sempat
dilarang oleh Pemerintah China.21
Televisi nasional China yaitu China Central Television atau CCTV juga melakukan
penayangan khusus pada saat pelaksanaan PyeongChang 2018 Olympic selama 30
menit.22 Acara ini merupakan acara dimana Korea Selatan menjadi tuan rumah
dari pelaksanaan olimpiade musim dingin yang dilaksanakan di Pyeongchang
Korea Selatan. Kemunculan perdana bagi salah satu girl grup Mamamoo pada
salah satu acara musik yang ditayangkan pada China TV juga menjadi sebuah
tanda bahwa pelarangan memunculkan publik figure Korea Selatan pada
pertelevisian China juga mulai diangkat.23 Dunia pertelevisian Korea Selatan juga
mengikuti event yang diadakan oleh China yaitu Shanghai TV Festival (STVF) pada
Juni 2018 yang merupakan pameran konten penyiaran terbesar di China.24
Kerjasama perusahaan asal China dengan publik figure Korea Selatan juga
kembali terjalin pasca sanksi dan diawali oleh G Dragon yang merupakan salah
satu pemimpin dari boy group BIGBANG. G Dragon didapuk menjadi bintang iklan
dari perusahaan air minum kemasan China, Nongfu Spring.Co. Pelaksanaan social
media marketing yang melibatkan G Dragon ini akan ditampilkan di seluruh China.
setelah peristiwa ini kemudian mulai muncul banyak perusahaan yang menjadikan
publik figure Korea Selatan sebagai Brand Ambassador mereka. Perusahaan
perawatan kulit Dr. Jart+ yang merupakan salah satu brand besar dalam bidang

ini menjadikan Sehun EXO sebagai spokesperson China brand ini.25 Yoona SNSD
juga mulai membintangi commercial film di China setelah larangan ini dihentikan.26
Akan tetapi upaya boikot terhadap Korea Selatan yang dilakukan China belum
benar benar terangkat. China masing membatasi penjualan paket perjalanan
wisata dari China dengan tujuan Korea Selatan, China hanya mengizinkan
pemberangkatan dari agensi perjalanan dari Shandong dan Beijing. Perusahaan
retail Lotte juga masih diboikot oleh Pemerintah China. Meskipun perjalanan
wisata dari China menuju Korea Selatan masih dibatasi, perusahaan pariwisata
Korea Selatan mengalami penguatan saham ketika berita ini diturunkan. Saham
Asia Airlines naik sebanyak 3,1%, Hotel Shilla mengalami kenaikan 2,8% dan Casino
Paradise naik 2,2%.27
Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi normal hubungan kerjasama
dan perspektif masyarakat antara kedua negara ini terus dilakukan. Usaha
mengembalikan ketertarikan masyarakat China terhadap kebudayaan Korea
Selatan juga terus dilakukan. Baru baru ini muncul rencana penayangan film “ I
Love Catman” yang merupakan kolaborasi antara pihak industri hiburan China dan
Korea Selatan yaitu melibatkan penyanyi asal Korea Selatan, Oh Sehun dan aktris
China Wu Qian. Awalnya film ini dijadwalkan tayang tahun 2017 di Chinese
Mainland namun dibatalkan akibat adanya sanksi yang dilayangkan untuk Korea
Selatan. Rencana penayangan film ini mendapat banyak perhatian dari
masyarakat China, hal ini diungkapkan oleh platform ticketing China yaitu Maoyan

yang menyebutkan lebih dari 100.000 penggunanya mencantumkan film ini di
daftar ingin menonton mereka.28
Ketertarikan masyarakat China mengenai publik figure luar negeri dapat dilihat
dari topik pada sosial media China yaitu Baidu Tieba. Menurut data dari Baidu
Index, publik figure Korea Selatan dan Jepang mendominasi pencarian topik yang
dilakukan oleh masyarakat China. Data index pencarian sejak tahun 2019 hingga
2020 publik figure Korea Selatan mencapai jumlah index sebanyak 1000,
sedangkan bagi publik figure Jepang mencapai jumlah index sebanyak 600.29
Selain Baidu Tieba, sosial media Weibo juga merangkum publik figure yang juga
berpengaruh dan populer di China, yaitu Weibo Power Star Ranking. Pada tahun
2017 saat konflik yang terjadi masih memanas, pada survey publik figure yang
berpengaruh di China 3 dari 20 besar daftar publik figure yang berpengaruh di
China merupakan publik figure Korea Selatan, yaitu Oh Sehun pada peringkat 7,
Byun Baekhyun peringkat 13 dan Park Chanyeol peringkat 19. Pada tahun 2018
saat eskalasi konflik mulai turun, ketiga publik figure tersebut kembali memasuki
daftar teratas dan mengalami kenaikan peringkat, yaitu Oh Sehun pada peringkat
6, Park Chanyeol peringkat 8, Byun Baekhyun peringkat 12.30 Pada tahun 2019,
data Weibo Power Star mengungkapkan 9 dari 10 besar publik figure non-China
yang berpengaruh di Weibo merupakan publik figure Korea Selatan. Pada daftar
tersebut 5 diantaranya merupakan penyanyi dan 4 diantaranya merupakan
aktor.31 Tahun 2020 Park Chanyeol, rapper dari boy group EXO meraih
penghargaan sebagai Most Popular Overseas Male Artist in China dan menduduki

peringkat 5 sebagai publik figure yang berpengaruh di China. Peringkat ini
merupakan peringkat tertinggi yang dicapai oleh publik figure Korea Selatan.32
Dalam bidang music, salah satu platform streaming music terbesar di China yaitu
QQ Music pendapatkan perintah untuk menghapus lagu Korea Selatan pada chart
music mereka pada saat sanksi dilayangkan kepada pihak Korea Selatan.
Kemudian pada saat hubungan kedua negara mulai mereda, album terbaru
BIGBANG “MADE” yang dirilis pada tahun 2016 di Korea Selatan menduduki
peringkat ke 4 dalam penjualan album digital di QQ Music setelah bisa resmi dirilis
di China.33 Pencapaian ini juga disusul oleh pemimpin dari BIGBANG, G Dragon
yang merilis album solonya berjudul “Kwon Ji Young” mencetak rekor dengan
penjualan sejumlah 760.000 copy satu hari setelah albumnya dirilis pada QQ
Music.34 Album ini hingga saat ini menjadi album dengan penjualan tertinggi bagi
musisi Korea Selatan di platform music digital di China dengan jumlah penjualan
sebesar 1,5 juta copy. Pencapaian ini disusul “The Album” oleh Blackpink dengan
jumlah 1,37 juta copy.35 Pada tahun 2020, mini-album “Delight” oleh main vocalist
EXO menjadi album musisi Korea Selatan pertama yang mendapatkan “Triple
Platinum” pada QQ Music. Mini-album yang di rilis pada 25 Mei 2020 ini
memuncaki penjualan dengan total 2 juga yuan dalam waktu 3 jam 38 menit pada
platform music tersebut.36
Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah Korea Selatan dengan pihak pelaku
industri hiburan dalam upaya normalisasi hubungan Korea Selatan dan China ini
tergabung dalam strategi Korea Selatan dalam Hallyu 4.0. Strategi Hallyu 4.0 yang

disebutkan oleh CJ E&M ini merupakan strategi lanjutan dari fenomena Hallyu
yang sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Strategi ini dilakukan dengan
tujuan untuk memperluas cakupan penyebaran kebudayaan Korea Selatan
dengan menggabungkan fenomena Hallyu yang pernah terjadi yaitu: drama dan
film sebagai Hallyu 1.0; K-pop sebagai Hallyu 2.0; gaya hidup sebagai Hallyu 3.0.
Pelaksanaan Hallyu 4.0 ini dilakukan dengan membangun kerjasama dengan China
dan negara Asia Tenggara dalam mengembangkan kebudayaan Korea Selatan
dan juga adanya upaya lokalisasi konten konten yang berasal dari Korea Selatan.37
Kerjasama pengembangan Hallyu 4.0 ini sudah berjalan dilihat langkah JYP
Entertainment pada awal maret tahun ini melakukan kerjasama dengan China’s
Tencent Music Entertainment (TME). Kerjasama yang dilakukan dengan tujuan
untuk memaksimalisasi pengembangan industri music di China dan Korea
Selatan.38
Melihat antusias yang sangat besar yang ditunjukkan masyarakat China terhadap
konten Korea Selatan pasca konflik panas antara China dan Korea membuktikan
bahwa upaya Korea Selatan dalam pengembalian citranya di masyarakat China
dengan memanfaatkan publik figure sebagai pelaku diplomasi publik dirasa
sebuah pendekatan yang cocok. Hal ini dilihat dari antusiasme masyarakat China
terhadap industri hiburan Korea Selatan kembali meningkat seperti sebelum
adanya sanksi THAAD. Meski hingga saat ini Pemerintah Korea Selatan masih
belum memberikan keputusan final terhadap pemasangan system THAAD ini
karena masih banyak perdebatan yang terjadi di dalam negeri mengenai

pemasangan system THAAD ini. Dalam survey yang dilaksanakan oleh Gallup
Korea 50% dari 1004 responden masyarakat Korea Selatan tidak setuju dengan
pemasangan THAAD.39 Para analis politik Korea Selatan menyebutkan langkah
Moon Jae In ini merupakan upaya untuk mengulur waktu dalam memengaruhi
China dan juga masyarakat yang menentang keputusan pemasangan THAAD ini.40

1.2 RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH
1.2.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis
mengajukan rumusan dalam penelitian ini, yaitu:
Bagaimana upaya publik figure Korea Selatan dalam normalisasi hubungan Korea
Selatan dan China pasca Publik Campaign of Economic Retaliation yang ditujukan
ke Korea Selatan?
1.2.2 Batasan Masalah
Batasan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
penulis akan memfokuskan dampak yang terjadi setelah Korea Selatan dijatuhi
sanksi oleh China setelah menyetujui perjanjian pemasangan THAAD dengan
Amerika Serikat dan bagaimana peran yang dilakukan oleh publik figure Korea
Selatan dalam upaya normalisasi hubungan diplomasi kedua negara ini dan serta
dampak dari upaya tersebut.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka
penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam
menangani Publik Campaign yang dilakukan China.
2. Untuk menganalisis peran publik figure dalam diplomasi publik yang
dilakukan untuk melakukan normalisasi hubungan antara Korea
Selatan dan China.
3. Untuk melihat keberhasilan upaya diplomasi publik yang dilakukan
Korea Selatan.
1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah diharapkan nantinya
penelitian ini memberikan kontribusi dalam studi Hubungan Internasional dan
membuka jendela pendelitian bagi para peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai perantara uji teori yang penulis gunakan.
Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembuka
wawasan bagi para pembacanya.
1.4 LITERATURE REVIEW
1. Celebrity Diplomacy: Who Does It, How, and Why? oleh Andrew F. Cooper
dalam buku Celebrity Diplomacy.41

Dalam book chapter ini penulis menceritakan mengenai sejarah Celebrity
Diplomacy dan bagaimana diplomasi jenis ini dilakukan. Diplomasi jenis ini
menurut penulis sudah muncul sejak lama dengan partisipasi aktor, penulis,
penyair dan penghibur seperti Shirley Temple Black, Pablo Neruda, dan Octavio
Paz yang mewakili negara mereka menjadi duta besar. Contoh lain yang diberikan
adalah tokoh masa kini yaitu Bono, Bill dan Melinda Gates yang dimuat oleh
majalah Time tahun 2005 sebagai “Person of The Year” dengan menjalankan
aktivitasnya dan mendapat perhatian dunia internasional. Andre menjelaskan
tindakan yang selebriti lakukan yaitu dengan menunjukkan peran mereka dalam
dunia global internasional dengan cara mereka sendiri yang berbeda dengan cara
pejabat negara dan diplomat pada umumnya. Upaya diplomasi yang dilakukan
oleh kaum kaum seperti mereka dilakukan dengan cara menyampaikan pesan
dalam bahasa sehari hari dan bahkan tidak terkesan diplomatis. Platform yang
digunakan juga lebih fleksibel yaitu dapat melalui wawancara maupun
pertunjukan yang menarik perhatian masa.
Penulis memberikan garis yang tegas mengenai diplomasi pada diplomasi
bentuk tradisional dengan diplomasi yang dilakukan oleh para publik figure ini. Ia
beranggapan bahwa untuk mengatasi pertanyaan apakah kegiatan yang
dilakukan publik figure di luar negaranya dapat dengan mentah mentah
dinyatakan sebagai

upaya diplomasi ia menjawab dengan pandangan

postmodern yang melihat bahwa semua orang dapat menjadi aktor diplomasi.
Peran yang diambil oleh para selebriti ini masih terikat dengan sistem formal

suatu negara namun dibawakan dengan tindakan yang santai. Sehingga tindakan
yang diambil selebriti seperti melakukan penggalangan dana amal atau
melakukan beberapa campaign ini juga tidak dapat serta merta dikatakan sebagai
diplomasi.
Andrew menyebutkan bahwa keuntungan melibatkan publik figure dalam
kegiatan ini adalah mereka memiliki kekuatan untuk menjangkau audiens yang
lebih luas dan sulit untuk dituju oleh diplomat resmi. Kerugian yang didapatkan
juga mungkin adanya, diantaranya adalah perilaku selebriti yang mengambil
langkah atau tindakan yang terlalu berlebihan atau ide ide mereka yang terlalu
kontroversial. Seperti Sean Penn yang dianggap pembela Saddam Hussein karena
menunjukkan tindakan aktivitas anti perang yang berlebihan.
Penulis menjelaskan mengapa semakin banyak selebriti yang melakukan
peran diplomasi, alasannya yaitu selebriti dengan memanfaatkan ketenarannya
dapat menyebarkan ide dan komitmen mengenai isu isu tertentu, selebriti juga
dapat dengan singkat dan ringkas terhubung langsung dengan audiens yang luas,
mereka juga memiliki kemampuan untuk dengan mudah menarik perhatian media
mengenai apa yang mereka lakukan hal yang sulit dilakukan oleh beberapa NGO.
Andrew menjelaskan dengan baik apa alasan mengapa selebriti juga dapat
melakukan upaya diplomasi. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan dengan
rinci bagaimana upaya secara langsung diplomasi yang dilakukan selebriti dan
bagaimana dampak yang diberikan. Oleh sebab itu peneliti menggunakan sumber

ini sebagai bahan pembantu dalam menyusun penelitian ini dikarenakan konsepsi
yang dijabarkan oleh penulis mengenai peran peran yang dapat dilakukan oleh
selebriti dibandingkan dengan diplomat resmi dapat membantu peneliti dalam
menyusun penelitian mengenai bagaimana peran publik figure dalam normalisasi
hubungan Korea Selatan dan China.

2. Hallyu (Korean Wave) as Korea’s Cultural Publik Diplomacy in China and
Japan, oleh Seung Yun Oh dalam Korea’s Publik Diplomacy.42
Dalam tulisan ini penulis ingin menjelaskan bagaimana gelombang
kebudayaan Korea Selatan atau Hallyu Wave sebagai bagian dari cultural publik
diplomacy milik Korea Selatan. Penulis menyebutkan bahwa Hallyu Wave
berkontribusi dalam menarik perspektif baik bagi masyarakat asing, pemerintah
Korea Selatan juga dengan aktif menyediakan perantara bagi penyebaran Hallyu
Wave ini dan menjadikannya sebagai perantara pelaksanaan cultural publik
diplomacy. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Publik Diplomacy dalam
mengupas peran Hallyu Wave dalam proses diplomasi publik oleh Korea Selatan
dan bagaimana diplomasi dengan Hallyu Wave ini berubah karena adanya gerakan
Anti-Hallyu yang terjadi di China dan Jepang.
Hubungan kolaboratif antara industri hiburan dengan Pemerintah Korea
Selatan dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung pada akhir
tahun 1990an. Presiden Kim Dae Jung membentuk Basic Law for Cultural Industry

Promotion dan mengalokasikan dana sebesar $148,5 miliar dan dimulai dengan
proyek festival film yang pertama kali di Korea yaitu Busan Film Festival yang
menyajikan film film Korea bagi penikmat film luar negeri. Dengan kebijakan yang
dibuat ini, perusahaan hiburan mengembalikan kepentingan pemerintah dalam
bentuk ekspor kebudayaan Korea Selatan seperti yang terjadi di Hollywood
namun dengan sentuhan kebudayaan Korea Selatan.
Kebijakan yang sama juga dilanjutkan oleh Presiden Roh Moo Hyun pada
masa

kepemimpinannya

tahun

2003-2008.

Presiden

Roh

Moo

Hyun

menempatkan industri hiburan sebagai upaya menyebarkan kebudayaan Korea
Selatan ke masyarakat yang lebih luas. Pada masa kepemimpinan presiden
setelahnya, yaitu

Presiden Lee Myung Bak menguatkan strateginya dalam

memanfaatkan Hallyu Wave ini sebagai alat Cultural Publik Diplomacy dengan cara
menggabungkan kerjasama antara pemerintah, dan berbagai aktor seperti
perusahaan nasional, pihak pihak industri hiburan, pemerintah daerah bahkan
akademisi. Kebijakan Lee Myung Bak ini juga dilanjutkan oleh Presiden Park Geun
Hye dengan menekankan keuntungan ekonomi dan menempatkan industri
hiburan ke dalam ekonomi kreatif Pemerintah Korea Selatan.
Penggunaan Hallyu Wave sebagai Cultural Publik Diplomacy sempat
mengalami kendala dalam pelaksanaannya, yaitu munculnya gerakan Anti-Hallyu
yang muncul di kawasan Asia Timur. Gerakan yang dihadapi di China diakibatkan
setelah meroketnya kepopularitasan drama Jewel in The Palace yang
menceritakan mengenai kebudayaan asli Korea pada masa Dinasti Joseon.

Masyarakat China merasa bahwa mereka terancam akan penyebaran kebudayaan
Korea Selatan yang makin meluas dan merasa bahwa mereka harus melindungi
kebudayaan mereka sendiri, faktor lain adalah China merasa adanya dominasi
produk industri hiburan Korea Selatan di China sehingga munculnya persaingan
dengan industri hiburan domestik. Pada survey yang diambil tahun 2008 sejumlah
34,5% koresponden menanggapi bahwa penyebaran kebudayaan Korea Selatan
menghambat industi dalam negeri untuk berkembang.
Pemerintah China kemudian mengambil tindakan untuk membatasi impor
produk industri hiburan dari Korea Selatan. Kebijakan Pemerintah China ini
menjadikan masa tayang bagi drama Korea Selatan yang sebelumnya mencapai
2000 jam pada tahun 2006 berkurang menjadi hanya 200 jam pada tahun 2007.
Surat kabar pemerintahan China juga mempublikasikan artikel mengenai
ketidaknyamanan masyarakat akan penyebaran yang terlalu luas bagi
kebudayaan Korea Selatan.
Melihat gerakan Anti-Hallyu yang berlangsung cukup lama dan semakin
menguat menjadikan Pemerintah Korea Selatan dan perusahaan hiburan Korea
Selatan bekerjasama untuk keluar dari situasi ini yang berlangsung dari tahun
2006-2009. Pemerintah Korea Selatan melihat motif yang terjadi di China ini lebih
menjurus ke pandangan ekonomi dalam perkembangan industri media China.
Dalam upayanya mengembalikan hubungan yang baik antara produsen dan
konsumen dari produk hiburan ini, Pemerintah Korea Selatan dan perusahaan
hiburan mencoba langkah lokalisasi. Lokalisasi yang dilakukan dengan cara

adanya permintaan kolaborasi antara pihak hiburan Korea Selatan dan China.
Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan mengirimkan aktor dan aktris
kenamaan Korea Selatan untuk bermain peran dalam drama atau film buatan
China. Produser dan director profesional Korea Selatan juga banyak yang pergi ke
China untuk membuat kembali hasil karya mereka dalam versi China seperti
Director Kwak Jae Young yang membuat film mega-hit My Sassy Girl memproduksi
versi China dari film ini dengan judul Meet Miss Anxiety. Pembuatan kembali dalam
versi China juga terjadi pada acara ragam Korea seperti Running Man yang dibuat
versi China menjadi Keep Running
Pada sektor musik, perusahaan besar seperti SM Entertainment
memproduksi grup dengan perpaduan anggota Korea Selatan dan China, formasi
seperti ini terjadi pada boy group EXO dan girl group f(x) bahkan SM
Entertainment juga membentuk unit tersendiri bagi musisi mereka yang
mengkhususkan anggota dengan kewarganegaraan China melakukan promosi di
negaranya sendiri seperti pembentukan Super Junior M dan juga EXO-M.
Upaya yang dilakukan Korea Selatan dalam menghadapi gerakan AntiHallyu yang merebak di China dengan menggunakan strategi baru ini dinilai
berhasil dengan ditandatanganinya Free Trade Agreement antar kedua negara ini
pada 10 November 2014 yang di dalamnya mencakup kerjasama mereka dalam
industri media dan konten.

Penulis menjelaskan dengan baik bagaimana perkembangan Hallyu Wave
sejak awal munculnya gelombang ini hingga pemanfaatannya oleh Pemerintah
Korea Selatan sebagai bagian dari Cultural Publik Diplomacy dari masing masing
kepala negara. Tulisan ini juga dilengkapi dengan fakta fakta yang mendukung
akan fokusnya dalam menjelaskan bagaimana Hallyu Wave dijadikan sebagai
Cultural Publik Diplomacy dalam menghadapi gelombang Anti-Hallyu yang
merebak di China. Dengan melihat pola isi tulisan yang sama mengenai upaya
Pemerintah Korea Selatan memanfaatkan Hallyu Wave sebagai alatnya untuk
melakukan normalisasi hubungan antara Korea Selatan dan China, maka saya
memilih tulisan ini sebagai bahan acuan saya dalam penelitian ini.
3. Analisis Penggunaan Three NOs oleh Korea Selatan untuk Mengatasi Boikot di
Cina Akibat Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), oleh Decyani
Permatasari dalam Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 1, 2019,
hal 1023-103243
Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bagaimana Korea Selatan dan China
menyelesaikan ketegangan antar dua negara ini dengan persetujuan akan
perjanjian Three NOs, yang isinya merupakan tidak akan ada tambahan
pemasangan THAAD, tidak ada integrasi pertahanan misil dengan Amerika
Serikat, tidak ada hubungan trilateral antara Korea, Jepang dan Amerika Serikat.
Dalam jurnal ini menyebutkan bahwa bagaimana upaya Korea Selatan yang Issue
Linkage atau menukarkan isu yang dianggap kurang penting ke isu yang lebih
penting untuk mencapai kepentingan nasional mereka. Isu isu yang ditukar adalah

dengan keputusan Korea yang akhirnya lebih memilih untuk kembali
mengeratkan hubungannya dengan China dan membatalkan pemasangan THAAD
yang sudah direncanakan dengan Amerika Serikat. Korea Selatan berhasil
menukar isu ekonomi yang lebih penting bagi negaranya daripada isu pertahanan
militer. Korea Selatan menjadikan isu ekonomi menjadi prioritas utama dalam hal
ini karena China merupakan salah satu pasar terbesar dari industri budaya dan
hiburan Korea Selatan, dan akibat dari perjanjian pertahanannya dengan Amerika
Serikat, Korea Selatan terancam kehilangan pasar terbesar dari industri ini.
Strategi Issue Linkage yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dirasa
berhasil dengan dibukanya boikot yang sempat dilakukan oleh China terhadap
produk dari industri hiburan Korea Selatan. Tindakan penggunaan strategi Issue
Linkage ini juga didasari oleh interdependensi industri budaya dan hiburan Korea
Selatan terhadap pasar China, faktor inilah yang menjadikan Korea Selatan
memutuskan untuk mempertahankan hubungannya dengan China. Persetujuan
akan perjanjian inilah yang menjadi awal Presiden Moon Jae In melakukan
upayanya dalam normalisasi hubungan secara lebih lanjut dengan mendatangi
Presiden Xi Jinping setelah ia resmi menjadi presiden terpilih Korea Selatan dan
dengan membawa representasi dari bintang Hallyu. Tindakan yang dilakukan
Korea Selatan dengan strategi ini merupakan upaya untuk mempertahankan
status quo antar negara ini yang pada akhirnya mendorong terciptanya joint gain
yang mana masing masing negara mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Korea Selatan dengan kembali mendapatkan pasarnya China juga akhirnya bisa
melepaskan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.
Penulis menyajikan data dan fakta dari dampak yang dilalui Korea Selatan
selama sanksi boikot konten hiburan Korea Selatan di China diberlakukan,
bagaimana sanksi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Korea Selatan
termasuk pemasukan dari sektor hiburan yang menurun karena boikot ini. Dalam
jurnal ini, penulis juga menyebutkan bagaimana kondisi terkini setelah boikot dari
China dihilangkan. Dengan membaca tulisan ini, saya menggunakan jurnal ini
sebagai acuan dalam penelitian saya, karena memiliki kesamaan latar belakang
didalamnya, yaitu bagaimana kondisi Korea Selatan setelah dijatuhi sanksi akibat
pemasangan THAAD dan keadaan hubungan kedua negara ini setelah disetujuinya
perjanjian Three NOs sehingga data data yang ada dalam jurnal ini dapat
membantu saya dalam menyusun argumen dan sebagai pendukung argumen
saya.
4. South Korean Government’s Role in Publik Diplomacy: A Case Study of the
Korean Wave Boom oleh Sofia Trisni, Putiviola E. Nasir, Rika Isnarti, Ferdian
pada Andalas Journal of International Studies Vol 8 No 1 May 2019.44
Dalam jurnal ini para penulis menjabarkan bagaimana peran pemerintah
dalam memanfaatkan Korean Wave sebagai alat Publik Diplomacy. Penulis
menyebutkan bahwa perkembangan kebudayaan Korea hingga saat ini
merupakan hasil kolaborasi antara aktor negara dan non-negara. Pemerintah

Korea Selatan berperan sebagai pihak stimulator, dan fasilitator dengan
merumuskan berbagai kebijakan yang mempermudah penyebaran industri
hiburan Korea Selatan, kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dimanfaatkan
oleh industri hiburan dengan pembentukan strategi dan pelaksanaan promosi
yang matang.
Pemanfaatan Hallyu Wave sebagai sarana publik diplomacy dilaksanakan
oleh 4 presiden terakhir Korea Selatan yaitu dimulai dari Presiden Kim Dae Jung
yang menjadi pemimpin tahun akhir tahun 1990an. Pada masa kepemimpinannya,
Pemerintah Korea Selatan mulai memperhatikan perkembangan budaya Korea
Selatan sebagai salah satu upaya untuk membentuk Korea menjadi negara
berkembang. Pada masa kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak, ia membuat
slogan “Global Korea” sebagai alat untuk branding Korea Selatan sebagai negara
yang menjunjung kebudayaan dan berbeda dengan pandangan global mengenai
Korea sebagai negara miskin yang terlibat perang saudara dengan Korea Utara,
branding ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat awam untuk
membedaya Korea Selatan dan Korea Utara. Lee Myung Bak juga membentuk
Presidential Council on Nation Branding (PCNB) yang salah satu programnya
adalah memanfaatkan Hallyu Wave untuk tujuan branding.
Pemerintah Korea Selatan juga mengambil peran dalam penyebaran
konten kebudayaan dengan memperkuat sistem teknologi informasi dan
komunikasi Korea Selatan yang akhirnya membantu perusahaan dalam
penyebaran konten yang mereka produksi. Pemerintah juga memberikan

penghargaan kepada para pegiat seni industri hiburan berupa jabatan duta dalam
beberapa program di Korea Selatan seperti Korean Tourism Organization yang
memberikan jabatan sebagai Duta Kehormatan Bidang Pariwisata kepada publik
figure setiap tahunnya. Hal ini dinilai oleh penulis sebagai tindakan untuk
mendapatkan keuntungan bagi Pemerintah Korea Selatan untuk dengan mudah
menari reputasi global. Selain dukungan dalam bentuk fasilitas, pemerintah juga
memberikan dukungan dengan membentuk kebijakan yang diimplementasikan
diantaranya dengan melakukan memprioritaskan perkembangan industri
strategis, memberikan bantuan keuangan.
Penulis menyebutkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah
dan aktor industri hiburan Korea Selatan ini masih kurang koordinasi yang
dilakukan oleh pihak pemerintah. Ini menjadikan banyak anggapan bahwa
keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan Hallyu Wave dikarenakan
usaha aktor non-negara yang memiliki perencanaan yang matang. Menurut saya
meskipun dalam jurnal ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam
mengembangkan industri hiburan masih kurang maksimal, namun apabila dilihat
hingga sekarang perkembangan Hallyu Wave tidak mungkin sebesar sekarang
apabila tanpa adanya pengakuan pemerintah tentang kekuatan Hallyu Wave
sebagai alat untuk diplomasi publik. Sehingga saya menggunakan jurnal ini
sebagai pendukung tulisan saya mengenai peran peran yang dilakukan oleh
Pemerintah Korea Selatan sehingga memungkinkan para publik figure untuk
melakukan publik diplomacy ke masyarakat global.

5. Hallyu at a Crossroads: The Clash of Korea’s Soft Power Success and China’s
Hard Power Threat in Light of Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)
System Deployment, oleh Hannah Jun dalam Asian International Studies Review,
Vol. 18, No.1, Juni 2017, Hal, 153-169.45
Jurnal ini menceritakan bagaimana upaya Korea Selatan dalam menggunakan
Hallyu sebagai soft power untuk menjalin hubungan dengan China. Hannah Jun
melihat upaya penggunaan Hallyu Wave yang cukup aktif oleh Pemerintahan
Korea Selatan dan ia mengelompokkan kelompok kelompok Hallyu yang
dimanfaatkan oleh pemerintah, yaitu kelompok Hallyu 1.0 terdiri dari drama dan
film, kelompok Hallyu 2.0 berisikan K-Pop atau musik, kelompok Hallyu 3.0 untuk
K-lifestyle. Pengelompokan Hallyu ini dilihat dari proses perkembangan
penyebaran Hallyu yang diawali melalui penyebaran drama dan film pada tahun
1990-an dan pada masa sekarang penyebaran Hallyu sedang dalam fase Hallyu 3.0
yaitu dengan penyebaran K-lifestyle.
Hannah Jun melihat konflik yang terjadi antara China dan Korea Selatan terjadi
pada masa Korea Selatan sedang berupaya mengembangkan penyebaran Hallyu
4.0, yaitu upaya untuk mengembangkan Hallyu dengan cara melakukan kerjasama
dengan institusi atau pemerintahan lokal di China atau Asia Tenggara dengan
tujuan lokalisasi dan meningkatkan konsumsi konten Hallyu. Penyebaran Hallyu
4.0 ini berupaya untuk menggabungkan cara penyebaran sebelumnya dengan
harapan yang disebutkan oleh CJ E&M bahwa “Semua orang diharapkan dapat
menonton film Korea setidaknya 2 atau 3 kali dalam satu tahun, mengkonsumsi

makanan Korea satu atau dua kali dalam satu bulan, melihat satu atau dua drama
Korea dalam satu minggu, dan mendengarkan satu atau dua lagu Korea dalam
satu hari”. Penyebaran Hallyu Wave 4.0 ini secara luasnya memiliki tujuan untuk
memasukkan kebudayaan Korea Selatan dalam kehidupan sehari hari
penikmatnya.
Jurnal ini tidak menjelaskan bagaimana proses dilaksanakannya penyebaran
Hallyu Wave 4.0 di China namun data dan pendekatan penulis dapat saya gunakan
dalam menyusun argumen dan menjelaskan mengenai motif yang dilakukan
Korea Selatan dalam upayanya menormalisasi hubungan diplomasi antara Korea
Selatan dan China.
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN
Korea Selatan
menyetujui perjanjian
pemasangan THAAD
dengan AS namun
ditentang China

China melayangkan Publik Campaign of Economic
retaliation:
1. Larangan pelaku industri hiburan memasarkan
karya di China.
2. Larangan Produk Korea Selatan masuk pasar China
3. Larangan perjalanan wisata dari China ke Korea dan
sebaliknya

Upaya yang dilakukan Korea Selatan:
1. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah China
2. Publik Figuree Korea Selatan melakukan Diplomasi
Publik

1. SM Ent: -TVXQ
-EXO
-Super Junior
2. JYP Ent: -BoyStory
3. YG Ent : -Lisa
4. Drama Korea

-WayV
- NCT
- Lay

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL
Untuk menjawab pertanyaan yang penulis ajukan dalam penelitian ini maka
memerlukan landasan konsep. Konsep diperlukan untuk memberikan landasan
bagi peneliti dalam mengelaborasi hasil temuan dari proses penelitian. Dalam
penulisan ini penulis menggunakan konsep Publik Diplomacy atau Diplomasi
Publik. Pada tahun 1960an Diplomasi Publik diyakini sebagai upaya pemerintah
suatu negara untuk memberi informasi, mempengaruhi masyarakat luar negeri
guna mencapai kepentingan nasional mereka.46 Jan Melissen melihat Diplomasi
Publik sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh negara untuk memahami
kebudayaan, sikap dan perilaku; diplomasi publik digunakan untuk membangun
dan mengelola hubungan, memengaruhi pikiran dan memobilisasi tindakan untuk
memajukan kepentingan dan nilai nilai yang dimiliki oleh pelaku diplomasi
publik.47
Menurut Jan Melissen dalam bukunya yang berjudul The New Publik Diplomacy
juga mengartikan Publik Diplomasi untuk memanipulasi publik luar negeri dengan
tujuan untuk:48
1. Membentuk opini publik yang nantinya akan memungkinkan pemimpin
negara target untuk mengubah kebijakan,
2. Mengurangi miskonsepsi, hal ini dilakukan dengan mendengarkan
keinginan publik negara target.

3. Publik diplomasi juga memiliki tujuan untuk mempertahankan hubungan
internasional yang halus dengan cara membangun kepercayaan dan
kredibilitas terhadap publik luar negeri.
Dalam pelaksanaan publik diplomasi dengan bantuan agen non-pemerintah ini
memudahkan pelaksanaan diplomasi karena tindakan yang diambil agen nonpemerintah ini dirasa cukup natural untuk mendekati publik luar negeri, sehingga
pelaksanaan publik diplomasi ini tidak terkesan seperti pelaksanaan diplomasi
yang kaku layaknya diplomasi yang dilakukan oleh diplomat resmi yang
ditugaskan. Dalam bukunya, Jan Melissen menyebutkan pelaku publik diplomasi
non-pemerintah ini juga dapat dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dari
agen individu, NGO, citizen group, asosiasi bisnis dan perusahaan, dan bahkan
gerakan pemuda dapat menjadi agen pelaksana publik diplomacy.49 Pelaksanaan
diplomasi publik dapat dilaksanakan oleh berbagai kalangan masyarakat
dikarenakan masing masing agen memiliki cara mereka sendiri untuk
mengembangkan diplomasi publik. Sebuah perusahaan level internasional juga
memiliki tanggung jawab untuk melakukan diplomasi publik bahkan beberapa
perusahaan internasional memiliki cara yang lebih menarik perhatian publik dalam
melakukan diplomasi.50
Peran pemerintah dalam kolaborasi publik diplomasi dengan agen nonpemerintah adalah sebagai katallisator yang melakukan pengkoordinasian
strategi dan memberikan kemudahan dalam kebijakan dan pembiayaan.51 Dalam
hal kebijakan publik diplomasi ini, kementerian luar negeri diharapkan dapat

membuat kebijakan yang nantinya efektivitas dari pelaksanaan publik diplomasi
ini menjadikan sebuah tujuan jangka panjang. Hasil jangka panjang dari
pelaksanaan publik diplomasi yang dituju adalah memperkuat hubungan antara
negara dengan publik luar negeri, mengurangi miskonsepsi dan juga
mengkonstruksi image negara.52
Pelaksanaan publik diplomasi pihak non-pemerintah sebagai pelaku diplomasi ini
akan lebih efektif apabila pelaksanaannya juga mengikutsertakan publik local dari
negara yang menjadi target diplomasi publik. Tindakan ini nantinya akan
menjembatani pihak non-pemerintah untuk membentuk jaringan di luar
negaranya sendiri.53
Andrew F Cooper dalam tulisannya yang berjudul UN Celebrity-Driven Publik
Diplomacy Causes, Critiques, and Trajectory menjelaskan mengenai peran
mengikutsertakan publik figure dalam upaya diplomasi. Andrew menyatakan
diplomasi yang dilakukan oleh publik figure atau celebrity diplomacy akan
mendatangkan publisitas yang baik bagi pihak yang diwakilinya, untuk
mendatangkan hal ini celebrity diplomasi memiliki beberapa tugas diantaranya
yaitu:
1. Selebriti ini memiliki tugas untuk menjadi magnet perhatian masyarakat
agar masyarakat dapat melihat dan tertarik terhadap suatu topik
permasalahan yang terlibat oleh selebriti ini.54 Dengan ini celebrity akan
memudahkan institusi yang menggandeng mereka untuk menyebarkan

suatu permasalahan seperti yang dilakukan oleh PBB dalam menggandeng
selebriti

sebagai

Goodwill

Ambassador

untuk

menarik

perhatian

masyarakat terhadap permasalahan global yang mereka perhatikan.55
2. Selebriti juga dapat menjadi sumber keuangan bagi institusi yang
menggandeng mereka.56 Dalam hal yang biasa dilakukan selebrity akan
membantu meningkatkan jumlah penggalangan dana yang diusung.
3. Andrew melihat, dengan mengikutsertakan celebrity dalam kegiatan
diplomasi maupun politik dapat membantu institusi untuk meningkatkan
citra mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki yaitu
berupa ketenaran yang mereka miliki.57 Dalam bukunya yang berjudul
Celebrity Diplomacy, Andrew menyebutkan ketenaran yang dimiliki oleh
para selebriti ini dimanfaatkan oleh para elit politik untuk menyatakan
kredibilitas mereka dengan menggandeng pihak yang dikenal oleh publik
luas.58
4. Selebriti dimanfaatkan untuk menghubungkan jarak antara publik dan
pemerintah yang meluas sehingga selebriti akan memudahkan proses
mobilisasi dan interpretasi atau kebijakan yang disusun oleh pemerintah.
Selebriti juga memiliki fungsi sebagai seorang mediator antara pemerintah
dengan publik dengan melaksanakan diplomasi menggunakan instrumen
dan simbol yang mereka miliki yaitu kepopuleran dan bakat yang mereka
digunakan sebagai alat mediasi. Mediasi dilakukan dengan memanfaatkan
peran mereka sebagai penghibur di mata masyarakat namun melakukan

tindakan yang masih berpihak terhadap mekanisme yang sudah disusun
oleh para elit.59
Diplomasi yang mereka lakukan dengan menjangkau pihak pihak yang sulit untuk
dijangkau oleh para kelompok advokasi menjadi sebuah keunggulan dalam
menerapkan celebrity diplomacy menurut Andrew.60 Selebriti memanfaatkan
keterikatan preferensi yang mereka miliki dengan masyarakat sehingga
memudahkan mereka untuk menarik perhatian masyarakat dan mudahnya pesan
yang mereka bawa untuk diterima masyarakat.61 Tindakan ini dilakukan oleh
selebriti dengan memanfaatkan komunikasi global yang akan memudahkan
mereka untuk berinteraksi dan menarik perhatian publik luar negeri. 62
Dengan melihat beberapa pola yang sesuai, maka penulis menetapkan untuk
menggunakan konsep Diplomasi Publik menurut Jan Melissen untuk menjelaskan
bagaimana peran publik figure Korea Selatan dalam upaya normalisasi hubungan
Korea Selatan dan China pasca THAAD.
1.7 METODE PENELITIAN
1.7.1 Pendekatan Penelitian
Dalam menyusun tulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif
kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dibarengi
dengan analisa data. Penyajian data dilakukan dengan cara meringkas data yang
ditemukan dan dirangkai untuk membentuk hasil analisa yang sesuai dengan data

yang ditemukan. Data yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari
analisis, fakta dan laporan, dokumen yang dirangkai dalam bentuk narasi.
Fakta yang didapat dari sumber data yang sudah disebutkan dimanfaatkan
untuk membentuk analisis dengan didasari oleh kerangka konseptual yang sudah
ditentukan. Hasil dari analisis data dan kerangka konseptual tersebut nantinya
akan disajikan dalam bentuk narasi yang akan menjawab rumusan masalah.
Sehingga penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui peran publik
figure Korea Selatan dalam upaya normalisasi hubungan Korea Selatan dan China
pasca adanya sanksi THAAD.
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang
memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Literatur yang
digunakan berupa jurnal, buku, laporan dan beberapa penelitian terdahulu.
Penggunaan teknik ini dinilai lebih efisien dan juga tidak membutuhkan biaya dan
waktu yang cukup banyak dalam mengoleksi data.
a. Jenis Data
Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan data kualitatif untuk
menyusun argumen dalam menganalisis peran publik figure Korea Selatan dalam
upaya normalisasi hubungan Korea Selatan dan China pasca sanksi THAAD. Data
yang dihimpun berasal dari buku, jurnal, laporan, penelitian sebelumnya yang

mengkaji permasalahan yang sama, serta beberapa data yang bersumber dari
internet.
b. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam membentuk penelitian ini adalah sumber
data sekunder. Data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, laporan dan
dada yang berasal dari internet digunakan untuk menunjang analisis dalam
penelitian ini.
1.7.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data digunakan untuk menentukan pendekatan yang akan
digunakan dalam menganalisis penelitian, melakukan pengumpulan data yang
relevan dengan penelitian, menyusun analisis dan argumen, dan mengambil
kesimpulan akhir dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data,
analisis penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data relevan yang
dapat mendukung argumen dan analisis, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan hasil akhir penelitian.
a. Reduksi data
Pada tahap ini yang dilakukan dalam reduksi data adalah pemilahan data
data relevan yang didapat dari laporan, dokumen yang dipublikasikan,
jurnal, buku, penelitian terdahulu maupun sumber lain yang berasal dari
internet. Data yang dihasilkan dari tahapan ini akan dianalisis dengan

konsep yang sudah ditentukan sehingga membentuk penelitian yang
terstruktur dan dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.
b. Penyajian data
Tahap penyajian data ini menyajikan data data yang sudah disaring dari
proses sebelumnya. Data yang akan disajikan berupa data narasi
hubungan kerjasama antara Korea Selatan dan China dalam industri
hiburan, bagaimana perkembangan industri hiburan Korea Selatan di
China, pengaruh sanksi yang dilayangkan China terhadap Korea Selatan
setelah kerjasamanya dengan Amerika Serikat mengenai pemasangan
THAAD, peran yang diambil oleh Korea Selatan dengan normalisasi
hubungannya dengan China dengan memanfaatkan publik figure yang
bagaimana dampak yang dihasilkan dari strategi tersebut.
c. Penarikan Kesimpulan
Tahap akhir dalam penelitian ini akan menarik kesimpulan dari hasil analisis
dan penyajian data mengenai peran publik figure dalam normalisasi
hubungan Korea Selatan dan China setelah sanksi THAAD. Peran dan
dampak yang disampaikan akan membantu penulis dalam menarik
kesimpulan dan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana peran
publik figure dalam normalisasi hubungan Korea Selatan dan China pasca
sanksi THAAD yang diberikan apakah peran yang dilakukan oleh publik
figure ini berdampak atau tidak dalam upaya normalisasi hubungan ini.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penyusunan penelitian ini, elaborasi pembahasan data dan hasil
analisis masalah disusun dalam sistematika:
a. BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literature review,
kerangka konseptual, metode penelitian.
b. BAB II memebahas mengenai hubungan Korea Selatan dan China sebelum
dan sesudah terjadinya Kampanye Publik Pemerintah China dan
bagaimana upaya normalisasi yang dilakukan oleh Korea Selatan.
c. BAB III mengkaji mengenai peran publik figure Korea Selatan dalam upaya
normalisasi hubungan Korea Selatan dan China dalam sector ekonomi
dengan menggunakan sudut pandang teori Diplomasi Publik dan Celebrity
Diplomacy.
d. BAB IV berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian.
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