BAB II

PEMBAHASAN
2.1 Perkembangan Konten Kebudayaan Korea Di China
Kemunculan konten kebudayaan Korea Selatan di China dimulai dari masuknya
drama Korea yang berjudul What Love is All About pada tahun 1997. Drama ini
menarik minat masyarakat China karena menceritakan mengenai kehidupan
sehari hari sebuah keluarga besar yang membangkitkan nostalgia masyarakat
sosialis China. Kesuksesan drama ini diikuti oleh melejitnya boy group dibawah
naungan SM Entertainment, H.O.T yang sukses melaksanakan konsernya di
Beijing. Dengan semakin berkembangnya koten kebudayaan Korea Selatan yang
semakin meluas khususnya di China, Beijing Youth Daily pada November 1999
menggunakan istilah Hallyu atau Korean Wave sebagai istilah untuk menjelaskan
gelombang kebudayaan Korea Selatan yang meluas ke mancanegara.1 Melihat
permintaan dalam negeri yang semakin meningkat terhadap drama Korea,
industri pertelevisian China memperbanyak ekspor kebudayaan Korea Selatan
khususnya drama Korea. Popularitas drama Korea juga mulai meningkat saat
tahun 2005 ditayangkannya drama kolosal Dae Jang Geum atau Jewel in The Palace
yang ditayangkan di Hunan TV dan menarik perhatian 164 juta penduduk China
pada masa itu.2

Dengan semakin populernya konten kebudayaan Korea Selatan atau Hallyu
menjadikan fandom atau kelompok penggemar terhadap kebudayaan Korea
Selatan di China semakin besar dan permintaan akan konten dari Korea Selatan
oleh masyarakat China semakin meningkat. Dibuktikan dari sejak tahun 2002
hingga 2005 terdapat 93 drama Korea yang di ekspor ke China dan drama perihal
percintaan menarik banyak perhatian masyarakat China. Diantaranya adalah
Autumn in My Heart (2000), Winter Sonata (2002), Full House (2004) dan My Name
is Kim Sam Soon (2005).3
Kepopuleran drama Korea di China pada masa itu didasari oleh kesamaan asalah
kebudyaaan dan identitas antara China dan Korea Selatan sehingga masyarakat
China dapat dengan mudah diterima oleh masyarkat China secara luas. Kemudian
tema yang dihadirkan dari berbagai drama Korea yang di ekspor ke China banyak
menyantumkan plot cerita yang baru dan penggambaran emosi tokoh yang
sesuai dengan keinginan masyarakat China dan juga diimbangi dengan teknologi
yang digunakan selama proses produksi pembuatan drama ini menarik
masyarakat.4
Dengan suksesnya drama Korea di China membuka pasar bagi industri music
Korea Selatan untuk juga mudah memasuki pasar China. Berbeda dengan drama
Korea yang diminati oleh orang dewasa, K-Pop atau Koran Pop Musik banyak
diminati oleh kaum muda mudi di China. Beberapa penyanyi Korea Selatan juga
mulai menarik perhatian masyarakat China diantaranya seperti Ahn Jae Wook,

Jang Na Ra, Rain, dan beberapa lainnya. Namun masyarakat China lebih banyak
yang tertarik terhadap idol group seperti H.O.T, Baby V.O.X, Fin. K.L, S.E.S, TVXQ
dan lainnya. Dampak dari industri music Korea Selatan di China ditunjukkan dari
H.O.T yang mengejutkan kritikus music China karena menjadi penyanyi Korea
pertama yang berhasil menjual 10 ribu copy album mereka di China dan berhasil
melangsungkan konser besar pada tahun 2000 di Beijing. Pada tahun 2001 stasiun
radio China juga meluncurkan program “Listen to Korea” yang akan memutar lagu
lagu Korea dan berhasil meningkatan jumlah pendengar radio. Banyak anak muda
yang terpengaruh oleh K-Pop tidak hanya dengan mendengarkan secara terus
menerus, melainkan mereka juga dalam segi lifestyle dan cara berpakaian mereka
mengikuti bagaimana para idolanya tampil.5
Dengan semakin berkembangnya teknologi, sebuah aplikasi berbagi video di
China yaitu Baomihuawang menayangkan berbagai informasi terbaru dari K-Pop
dan berbagai konten yang dihasilkan oleh stasiun televise Korea yaitu Mnet.
Munculnya aplikasi ini menandakan munculnya gelombang kedua dari Hallyu di
China yang diramaikan oleh idol group seperti Girls Generation, Super Junior, Big
Bang, 2NE1, f(x), 2PM, Wonder Girls, F.T. Island, SHINEe, KARA, CNBLUE, telah
menaikkan jumlah pengemar K-Pop di China.6
Di pertengahan tahun 2014 Korea Selatan dan China membuat perjanjian
mengenai produksi konten industri perfilman mereka. Perjanjian ini berupa Free
Trade Area antara China dan Korea Selatan yang menyatakan bahwa ekspor

perfilman Korea Selatan kepada China tidak akan terdampak oleh peraturan
quota impor milik China. Dengan begitu jumlah penayangan film Korea di China
tidak akan ada batasan dalam jumlah seperti bagaimana China membatasi
masuknya film Hongkong dan Taiwan sejumlah 30 hingga 40 film yang diijinkan
pertahun.7 Selain itu perjanjian ini mencakup kerjasama antar kedua negara untuk
saling mengembangkan industri perfilman mereka dengan pertukaran tenaga ahli
seperti sutradara, penulis dan pemain. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas mereka dan mempertahankan kekuatan mereka pada pasar masing
masing.8
Seiring dengan perkembangan popularitas Hallyu di China juga turut berkembang
kelompok Anti-Hallyu, kelompok ini menyatakan bahwa Hallyu menyerang industri
kebudayaan China dan berupaya untuk menghapuskan pengaruh Korea Selatan
kedalam kebudayaan China. Namun dibalik klaim ketakutan akan pengaruh Korea
Selatan pada kebudayaan China ini, Anti-Hallyu ini merupakan gerakan yang
dilandasi oleh motif perekonomian. Dimana Pemerintah China merasa adanya
penurunan dari pendapatan industri media China dan kurangnya pertukaran
kebudayaan antara Korea Selatan dan China. Oleh sebab itu pada tahun 2006
pemerintah China mengeluarkan peraturan baru terhadap penayangan konten
Korea Selatan dari yang sebelumnya jam tayang untuk konten Korea Selatan pada
tahun 2006 sebanyak 2000 jam menurun hingga 200 jam pada tahun 2007.

Banyak masyarakat China yang juga menyadari dengan munculnya Hallyu di China
ini menghambat perkembangan industri kebudayaan China.9
Menanggapi gerakan yang muncul di China ini perusahaan industri hiburan di
Korea Selatan dan juga Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk memikat
kembali pasar China dengan melakukan pertukaran kebudayaan antara Korea
Selatan dan China. Upaya pertukaran kebudayaan yang dilakukan oleh Korea
Selatan ini juga memberikan kesempatan industri hiburan China untuk
berkembang, diantaranya upaya yang dilakukan adalah dengan menugaskan
actor dan aktris Korea Selatan untuk tampil dalam drama yang diproduksi oleh
China. Seperti Park Hae Jin yang diutus untuk memainkan pemeran utama dalam
Drama China yang berjudul Qian Duo Duo Jia Ren Ji, meski kemampuan berbahasa
Chinanya yang masih rendah. Para produser dan sutradara ahli Korea Selatan juga
dikirim ke China untuk berbagi kemampuannya dan bekerjasama dengan pihak
China untuk membentuk konten dalam versi China. Contohnya adalah acara
ragam Korea Selatan yang juga menarik minat masyarakat mancanegara yaitu
Running Man, Abnormal Summit juga dijual format penayangannya kepada
industri hiburan China. Sebuah drama Korea juga terbentuk setelah ada investasi
dari perusahaan China dan diproduksi oleh perusahaan Korea Selatan, yaitu
Descendant of The Sun (2016) yang juga didistribusikan di Korea dan China oleh
masing masing perusahaan yang menginvestasikan.10

Namun kerjasama antara Korea dan China dalam produksi drama tersebut
menjadi kerjasama terakhir setelah pemerintah Korea Selatan mengumumkan
perihal pemasangan Sistem THAAD yang ditentang oleh Pemerintah China.
Pemerintah China mengungkapkan pertentangannya terhadap keputusan Korea
Selatan ini dengan melayangkan sanksi terhadap konten kebudayaan Korea
Selatan yang dilarang memasuki pasar China.
2.2. THAAD dan Sanksi Pemerintah China terhadap Industri Korea Selatan
Hubungan antara Korea Selatan dan China kembali menghangat pasca keputusan
Korea Selatan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam pemasangan
system Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di Korea Selatan sebagai
upaya untuk menangkal nuklir Korea Utara pada Juli 2016. Sebelum keputusannya
untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat, pemasangan sistem THAAD ini sudah
direncanakan oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat sejak tahun 2014
namun Pemerintah Korea Selatan masih menimbang keputusan pemasangan
tersebut. Keraguan Pemerintah Korea Selatan menjadi semakin bulat setelah
Korea Utara kembali melakukan uji rudal balistiknya pada Februari 2016 yang
membuat Korea Selatan memutuskan untuk melakukan perbincangan mendalam
dengan Amerika Serikat perihal pemasangan system tersebut. Kabar upaya Korea
Selatan yang serius untuk memasangkan system THAAD ini langsung ditentang
oleh China pada hari itu juga dan pihaknya langsung memanggil Duta Besar Korea
Selatan untuk melayangkan protesnya. Kemudian pada Juli 2016 Beijing juga

menindak Duta Besar Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai bentuk protes
dan ketidaksetujuan yang mendalam. China juga mengambil tindakan dengan
melakukan publik campaign untuk mengumumkan permasalahan ini melalui
pengumuman resmi di media nasional.11
China menanggapi tindakan Korea Selatan ini dengan melayangkan sanksi dengan
melakukan publik campaign of economic relatiation atau pembalasan ekonomi.
Sanksi ini dilakukan dengan menutup akses pasar bagi barang dan jasa Korea
Selatan untuk memasuki China. Diantaranya yaitu:
1. Sektor industri hiburan, beberapa saat setelah pengumuman pemasangan
system THAAD oleh Korea Selatan ini Pemerintah China melalui China
Central Television melaporkan keputusan pemerintah mengenai aturan
baru dalam penyiaran bahwa telah ada larangan untuk menayangkan
acara TV Korea Selatan, drama Korea dan beberapa produk hasil ekspor
kebudayaan yang akan mulai diberlakukan September 2016.12 Keputusan
pemerintah ini diikuti oleh beberapa stasiun televisi dan platform
streaming online China berhenti menayangkan drama Korea, film, acara TV
dan beberapa iklan yang melibatkan publik figure Korea Selatan. Aturan ini
mengakibatkan drama yang rencananya akan tayang di China yaitu
Saimdang dan Hwarang: The Beginning batal untuk ditayangkan di China.
Pengisi tetap untuk acara ragam China yaitu Psy dan Hwang Chi Yeol yang
disamarkan dan dihapus dalam proses editing.13

Beberapa publik figure Korea Selatan yang sudah menandatangani
perjanjian kerjasama juga diputus kontrak secara sepihak setelah
pengumuman sanksi tersebut. Peristiwa ini dialami oleh aktris Yoo In Na
yang berperan dalam drama Queen In Hyun’s Man, drama Korea yang di
remake ke versi Chinanya di gantikan posisinya oleh aktris Taiwan. Aktris
Jeon Ji Hyun juga kehilangan posisinya sebagai bintang iklan telefon
genggam buatan China, Oppo. Hal yang dialami oleh Jeon Ji Hyun juga
dialami oleh Song Joong Ki yang kehilangan kerjasamanya dengan brand
VIVO.14
Beberapa acara mendatang bertempat di China yang mendatangkan
publik figure Korea Selatan juga terpaksa dibatalkan. Acara fanmeeting
dengan para pemain drama Uncontrollably Fond, Bae Suzy dan Kim Woo
Bin yang dijadwalkan dilaksanakan pada Agustus 2016 di batalkan oleh
pihak penyelenggara 2 hari sebelum acara dilangsungkan. Sebelumnya,
drama ini meraih kesuksesan besar di China dengan memikat 4,1 juta
pengguna aplikasi Youku.15 Konser boy group EXO, "EXO Planet #3-The
EXO'rDIUM" yang rencananya akan dilangsungkan di Nanjing Olympic
Stadium pada 17 Desember 2016 juga terpaksa untuk dibatalkan.16 Hal ini
menandakan bahwa publik figure Korea Selatan juga dilarang untuk tampil
dan datang ke China.

2. Sector konsumen product, pemerintah China juga melarang barang yang
diproduksi oleh Korea Selatan pada Januari 2021.17 Sejumlah swalayan di
China memberikan pengumuman terhadap pengunjungnya bahwa produk
Korea Selatan yang dibawa oleh Lotte Group sudah tidak tersedia lagi di
rak. Tindakan ini mengacu pada keputusan Lotte Group yang
menyerahkan lahannya di Seongju untuk dijadikan tempat pemasangan
system THAAD kepada pemerintah Korea Selatan.18 Pemerintah China juga
menutup 75 dari 99 gerai Lotte di seluruh China.19
Perusahaan China

yang bergerak

dalam

bidang cosmetic yang

memasarkan lewat internet, Jumei Youpin juga menyatakan bahwa
mereka tidak lagi mengimpor makeup buatan Korea Selatan. Perusahaan
Weilong Latiao yang mengimpor makanan ringan buatan Korea Selatan
juga menyatakan bahwa semua cabang tokonya sudah tidak menyediakan
produk Lotte.20 Sejak Februari pihak Bea Cukai China juga secara aktif
memeriksa barang selundupan yang berasal dari Korea Selatan.
Perusahaan automotif, Hyundai juga mengalami dampak dari sanksi ini,
dampak yang mereka alami yaitu penurunan tingkat penjualan di China.21
3. Sector pariwisata, pemerintah China mengeluarkan regulasi untuk
menolak aplikasi maskapai dengan tujuan China-Korea maupun KoreaChina. Pada Maret 2017 Chinese National Tourism Administration
memerintahkan kepada pemilik agen pariwisata untuk tidak menyediakan

paket wisata dengan tujuan Korea Selatan.22 Tahun sebelumnya, 2016
China menyumbang 46,8% wisatawan asing bagi Korea Selatan dan pada
tahun 2017 jumlah wisatawan asing dari China turun hingga 34,5%
dibanding tahun lalu.23
2.3 Respons Masyarakat China Terhadap Sanksi
Sanksi yang dilontarkan oleh Pemerintah China terhadap Korea Selatan ini
mendapatkan berbagai macam reaksi oleh masyarakat China. Pada social media
Weibo, sebuah situs microblogging di China yang merupakan perpaduan antara
Twitter dan Facebook terdapat beberapa topic yang ramai diperbincangkan oleh
para penggunanya terkait sanksi ini. Topic tersebut diantaranya adalah “No Idol
Before States” yang berisikan pendapat para penggemar Hallyu yang menyerukan
nasionalisme

mereka

dengan

mendukung

upaya

pemerintahnya

untuk

memberikan pelajaran kepada Korea Selatan. Survey yang dilakukan di Weibo
yang mengambil 320.000 responden sejumlah 87% responden menyatakan bahwa
mereka setuju dengan langkah yang diambil pemerintah. Berbagai komentar yang
dilayangkan pengguna diantaranya adalah ujar pengguna ZhaoH_nnn,
“Well done! (The ban) keeps us away from those who despise China and can
only say “hello” in Chinese from hanging around in China to make money”

Netizen lain menanggapi bahwa ini merupakan upaya untuk menghapuskan
pengaruh Korea Selatan, dan berbagai macam komentar yang melayangkan
kebenciannya terhadap Korea Selatan seperti,
“Get out of China and go eat your kimchi”24
Seorang siswa menyatakan kepada Jaringan Televisi Global China bahwa ini
merupakan saat yang tepat bagi masyarakat China untuk memberikan pelajaran
terhadap Korea Selatan. Untuk memperluas upaya boikot, sebuah petisi tersebar
melalui aplikasi kirim pesan, WeChat yang menyerukan bahwa Lotte merupakan
“penghianat dan musuh Rakyat China”. China Youth Daily menyebutkan pada
masa seperti ini masyarakat China, pemerintah dan pelaku bisnis bergabung
dalam upaya persatuan patriotic untuk membayar harga atas apa yang dilakukan
Korea Selatan.25
Para penggemar Korea Selatan juga mengungkapkan rasa patriotism terhadap
negara mereka, para penggemar K-Pop yang juga pengguna Weibo banyak yang
melakukan unfollow aku social media idola mereka. Seorang pengguna dengan
akun Azhun yeon menyatakan.26
“I’m a super crazy fan, I love K-Pop stars, but I love my country more than
anything”

Sejumlah penggemar juga memutuskan untuk tidak mendatangi konser idola
mereka, mereka juga menyatakan bahwa pelaku bisnis Korea Selatan untuk pergi
dari China dengan menyatakan,
“Those who don’t like China, please don’t make money in China”27
Protes juga bukan hanya datang dari para penggemar konten kebudayaan Korea,
melainkan masyarakat umum juga banyak yang melakukan upaya boikot terhadap
Lotte Mart, seperti sejumlah masyarakat Zibo, kota di sebelah Timur Provinsi
Shandong melakukan protes di depan salah satu gerai Lotte dan menyerukan
seruan bagi Lotte untuk keluar dari China. Para pegawai Lotte di Xunchang,
Provinsi Henan juga berbaris dan membawa banner yang berisikan protes
terhadap Lotte dan menyanyikan lagu kebangsanaan China. Pelajar dari
Universitas Yunnan Minzu juga menyerukan protesnya terhadap Lotte dengan
cara membuat berbagai tanda di asrama mereka.28 Para pelajar ini juga membuat
banner yang bertuliskan “Seoul is tiny and insignificant! Empower my big China!”
pada pintu asrama mereka.29
Menurut penelitian Insititute Hubungan Internasional Universitas Tsinghua
THAAD memicu penolakan yang luas oleh publik China terhadap Korea Selatan
dan menjadi masalah diplomatic yang paling serius dan dalam sebuah survey
online mengungkapkan bahwa sikap siswa menengah China terhadap Korea

Selatan menjadi semakin memburuk dan konsumsi produk Korea mereka
menurun.30
2.4 Upaya Korea Selatan
Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah China jelas menghadirkan berbagai
kerugian bagi perekonomian Korea Selatan. Berbagai perusahaan yang
menggantungkan China sebagai tempat pemasaran produk mereka mengalami
kerugian besar. Industri hiburan Korea Selatan banyak mengalami kerugian dan
penurunan nilai saham, SM Entertainment sebagai perusahaan yang cukup
menggantungkan pendapatannya di China mengalami penurunan nilai saham
hingga 26,7% pada saat pengumuman sanksi, perusahaan produsen kosemtik
Amore Pacific mengalami penurunan saham sebear 17,8%, saham perusahaan
konglomerat LG Household & Health Care juga turun 22,3%.31 Perusahaan
otomotif kenamaan Korea Selatan yaitu Kia dan Hyundai juga menyatakan
mereka kehilangan 52% pendapatan tahunan akibat boikot yang dilakukan
tersebut.32
Akibat sejumlah kerugian besar yang dialami, Korea Selatan mengambil langkah
untuk mendiskusikan permasalahan ini dengan China sebagai upaya untuk
meredam konflik yang terjadi. Pada 30 Oktober 2017 Menteri Luar Negeri Korea
Selatan Kang Kyung Hwa melaporkan kepada Majelis Nasional mengenai hasil
diskusi dengan pihak China bahwa Korea Selatan menyetujui poin “Three No’s”
yang isinya adalah:

1. Korea Selatan tidak akan memasang THAAD tambahan,
2. Korea Selatan tidak akan bergabung dengan jaringan integrasi pertahanan
rudal yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan
3. Korea Selatan tidak akan mengadakan aliansi trilateral dengan Amerika
Serikat dan Jepang.33
Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kang Kyung Hwa selaku menteri Luar
Negeri Korea Selatan dan Wang Yi Menteri Luar Negeri China ini disepakati bahwa
China akan kembali melanjutkan kooperasi antar kedua negara secepatnya.34
Pada saat pertemuan antara 2 perwakilan negara ini masing masing pihak masih
memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemasangan THAAD ini. Pemerintah
Korea Selatan juga belum

menyatakan keputusan pastinya mengenai

pemasangan THAAD.35 Keadaan inilah yang menyebabkan pemerintah China tidak
langsung mengangkat semua bentuk boikot yang diberlakukan terhadap Korea
Selatan. Produk Korea Selatan masih belum seluruhnya dapat kembali untuk
dipasarkan di pasar China. Permasalahan ini juga disebutkan oleh Wang Yi dalam
perbincangan bilateral yang dilakukan dalam pertemuan tahunan dengan ASEAN
di Singapura pada 3 Agustus 2018. Wang Yi menyatakan bahwa pihaknya belum
benar benar selesai dalam mendesak Korea Selatan untuk segera membentuk
keputusan yang pasti terkait THAAD.36
Dengan keputusan China yang masih maju mundur dalam mencabut segala
bentuk boikot terhadap Korea Selatan menjadikan upaya untuk melakukan

normalisasi hubungan antar kedua negara ini terus dilakukan oleh Korea Selatan.
Presiden Moon Jae In melakukan kunjungan pertamanya setelah menjabat
menjadi Presiden Korea Selatan ke China pada Desember 2017 untuk menemui Xi
Jinping untuk lebih serius membahas hubungan Korea Selatan dan China.
Sebelum melakukan kunjungannya ke China, Presiden Moon Jae In melakukan
wawancara dengan stasiun televisi nasional China, CCTV. Pada kesempatan
wawancara ini Moon Jae In menyatakan bahwa dalam kunjungan yang akan
dilakukan ini beliau memiliki tujuan untuk mengembalikan kepercayaan dan
mengembalikan sentiment persahabatan antara Korea Selatan dan China.37 Moon
Jae In menyebutkan pertemuan ini sebagai awal baru hubungan Korea Selatan
dan China.38 Dalam wawancara tersebut Moon Jae In juga menyebutkan bahwa
pihak China tidak perlu khawatir mengenai system anti rudal yang akan dipasang
ini, Korea Selatan menjamin bahwa system tersebut tidak akan menyebar hingga
ke teritori China.39
Kunjungan Moon Jae In yang ditemani oleh publik figure kenamaan Korea Selatan
yaitu aktris Song Hye Kyo dan subunit boy group EXO, EXO-CBX sebagai bagian
representasi dari Hallyu Wave ini dilaporkan sebagai upaya Moon Jae In untuk
mengembalikan hubungan kerjasama ekonomi antara China dan Korea Selatan.40
Kunjungan dengan menyertakan para bintang Hallyu ini juga dapat menarik
perhatian masyarakat China mengenai keseriusan Korea Selatan untuk kembali
menjalin hubungan kerjasama yang baik.

Setelah kunjungan yang dilakukan ini perlahan Pemerintah China membuka sanksi
yang dijatuhkan kepada Korea Selatan. Dibuktikan dengan Pemerintah China yang
menayangkan Olimpiade PyeongChang selama 30 menit pada stasiun televise
nasional, CCTV.41 Dalam penayangan Olimpiade Pyeongchang ini melibatkan
penampilan dari idol group EXO artis dibawah agensi SM Entertainment dan CL
penyanyi dibawah agensi YG Entertainment. Keduanya merupakan representasi
dari K-Pop yang merupakan penyanyi dengan prestasi yang besar di Asia
termasuk di China.42 Langkah penayangan ini dinyatakan oleh pihak Pemerintah
China sebagai bentuk perubahan suasana antar kedua negara.43
Hubungan yang terjalin antara Moon Jae In dengan para publik figure Korea
Selatan ini diawali dengan janji Moon Jae In untuk mengembalikan keadaan
industri hiburan Korea Selatan yang sempat mengalami kekacauan pada masa
pemerintahan Presiden Park Geun Hye.44 Janji ini juga disebutkan oleh Moon Jae
In pada saat kunjungannya ke SM Entertainment untuk mempelajari lebih dalam
mengenai kebudayaan modern Korea Selatan. Dalam kunjungannya ini Moon Jae
In menyebutkan bahwa dirinya akan menjadi presiden yang memperhatikan
kebudayaan populer Korea Selatan dan mendukung Hallyu sebagai penggemar.45
Hal ini dibuktikan dengan langkahnya yang sigap dalam menangani permasalahan
yang terjadi antara Korea Selatan dan China yang berakibat pada industri hiburan
dan kebudayaan Korea Selatan.

Dengan langkah yang diambil oleh Pemerintahan Moon Jae In menjadikan
hubungan persahabatan kedua negara menjadi lebih baik. Membaiknya
hubungan ini tidak serta merta memperbaiki antusias masyarakat China terhadap
produk Korea Selatan, oleh sebab itu upaya untuk menarik perhatian masyarakat
China

terus

dilakukan.

Pihak

Korea

Selatan

dalam

upayanya

untuk

mengembalikan ketertarikan masyarakat China terhadap Korea Selatan ditempuh
dengan cara memanfaatkan Hallyu yang sudah lama menjadi instrument
diplomasi publik Korea Selatan untuk menarik perhatian publik luar negeri dan
mengembalikan citra Korea Selatan di masyarakat China. Upaya ini ditempuh
dengan memanfaatkan perusahaan hiburan yang menaungi berbagai publik
figure yang nantinya akan berinteraksi dengan publik China.
Salah satu perusahaan yang aktif dalam upaya kembali menarik perhatian
masyarakat China terhadap konten kebudayaan Korea Selatan adalah SM
Entertainment. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan hiburan
terbesar di Korea Selatan yang banyak memasarkan hasil produksi mereka ke
pasar China. Pasca kesepakatan yang terjalin antar pemerintah kedua negara
untuk perlahan mengangkat sanksi yang diberikan, SM Entertainment melakukan
upaya untuk kembali menarik perhatian masyarakat China. Meskipun menggelar
konser yang mengumpulkan lebih dari 10.000 orang masih dilarang oleh
pemerintah China.46 Hambatan inilah yang menjadikan para publik figure
memanfaatkan social media untuk berinteraksi dengan publik China. Pada 29

Maret 2018 boy group dibawah naungan SM Entertainment, TVXQ melakukan
siaran langsung pada akun Weibo mereka, siaran langsung ini dilakukan untuk
mengumumkan rencana mereka yang akan mengeluarkan album baru setelah
lama beristirahat dari dunia hiburan.47 Siaran langsung yang dilakukan juga
direspon dengan baik oleh publik China dibuktikan dengan jumlah penonton saat
itu hingga 10 juta penonton siaran langsung ini.48 TVXQ merupakan salah satu boy
group SM Entertainment yang berhasil memasuki pasar China pada gelombang
Hallyu pertama pada awal tahun 2000an dan berhasil membentuk fandom besar
di China bahkan hingga saat ini mereka masih menempati sebagai K-Pop Idol
dengan fandom China terbesar.49
Interaksi antara K-pop idol dengan publik China terus dilakukan oleh SM
Entertainment dengan meluncurkan program SM Super Idol League. Program ini
ini merupakan gaming broadcast yang dilakukan oleh para idol dengan partisipasi
publik China yang juga turut serta memainkan permainan yang sama. Program ini
ditayangkan oleh Huya TV salah satu platform penayangan video besar di China.50
Para idol ini akan memainkan permainan yang bernama Game For Peace yang
merupakan versi China51 dari game buatan Korea Selatan yaitu Player Unknowns’s
Battle Ground yang sempat dilarang untuk memasuki pasar China karena
hubungan kedua negara yang sempat memanas.52 Perusahaan SM Entertainment
mendapuk para artisnya yang memiliki jumlah fandom kuat di China untuk
melaksanakan program ini, diantaranya yaitu Kim Hee Chul “Super Junior”, Byun

Baekhyun, Oh Sehun, Park Chanyeol dan Kai “EXO”. Kedua boy group ini
merupakan group yang menempati posisi 5 besar dalam K-Pop grup yang memiliki
fandom terbesar di China dengan EXO nemempati posisi pertama dan Super
Junior pada posisi ke 5.53 Program ini mendapatkan respon yang cukup baik di
kalangan masyarakat China terbukti dengan hingga saat ini sudah mencapai
musim ke 10 penayangan yang dimulai dari akhir tahun 2017.
Untuk meningkatkan daya tariknya bagi masyarakat China, pada tahun awal
tahun 2019 SM Entertainment mengumumkan pembentukan sebuah idol group
baru yaitu WayV, grup ini merupakan sub-unit bagi NCT-127. Berbeda dengan NCT127 yang aktif melaksanakan promosinya di Korea, WayV dibentuk untuk aktif di
pasar music China dibawah Perusahaan Label V yang merupakan anak perusahaan
SM Entertainment di China. Pembentukan group WayV ini merupakan strategi SM
Entertainment untuk melakukan lokalisasi terhadap pasarnya di China dengan
memanfaatkan peserta pelatihan yang berasal dari China dengan membawa
kebudayaan modern Korea Selatan yang kemudian disebarkan ke masyarakat
China dengan bahasa China.54 Pada Mei 2019 mereka mengeluarkan EP pertama
mereka dengan judul Take Off

55

dan berhasil menempati urutan chart nomer 2

pada QQ Music Weekly Popularity Chart.56
Pada januari 2019 Sm Entertainment juga mulai meluncurkan serial animasi
Shining Star hasil kerjasama dengan Maro Studio dan Alpha Group Co., untuk
membuat serial animasi K-Pop. Serial animasi ini sudah terlebih dahulu

ditayangkan di Korea Selatan pada Oktober 2017 dan baru ditayangkan di China
pada 23 Januari 2019 karena permasalahan THAAD.57 Versi China dari animasi ini
pada awalnya ditayangkan pada Jijia Cartoon Satellite TV namun kemudian
disebarkan melalui platform siaran online seperti iQiyi, Tencent, Youku, Mango TV
dan Sohu.58

Dalam plot cerita yang dihadirkan menceritakan mengenai

kehidupan seorang anak yang memiliki mimpi untuk menjadi penyanyi ini
mencantumkan beberapa lagu lagu yang terkenal dari para penyanyi SM
Entertainment.59
Upaya untuk mengembalikan antusiasme publik terhadap Korea Selatan juga
dilakukan oleh perusahaan JYP Entertainment, agensi dari penyanyi Rain yang
memegang ketenaran yang luar biasa di China. Perusahaan ini pada tahun 2018
melakukan kerjasama dengan Tencent Music untuk meluncurkan boy group baru
di China dengan seluruh anggotanya berkewarganegaraan China. Boy group ini
beranggotakaan siswa pelatihan dari JYP Entertainment sejak tahun 2016 dan
diberi nama Boy Story. Proyek peluncuran boy group baru ini merupakan
kerjasama antara JYP Entertainment dengan Tencent Music dan nantinya akan
aktif melakukan promosi di China sepenuhnya. Upaya ini menurut JYP
Entertainment juga sebagai upaya untuk melakukan lokalisasi untuk kembali
memasuki pasar music China.60 Selain upaya untuk lokalisasi, JYP juga memiliki
tujuan untuk melebarkan system K-Pop Idol dari Korea Selatan ke China.61
Pembentukan group ini mendapatkan respond yang positif diantara publik China,

dengan aliran music hip-hop menjadikan banyak publik berpendapat bahwa
mereka memperluas jangkauan music China dengan menghadirkan sesuatu yang
baru.62
Perusahaan YG Entertainment juga mulai untuk mengirimkan kembali artis yang
bernaung dibawah agensinya untuk mengisi dalam beberapa program yang ada di
China. Salah satunya yaitu anggota dari girl group BlackPink, Lisa yang menjadi
mentor dalam acara kompetisi Idol Producer.63 Acara ini merupakan acara yang
ditayangkan pada platform iQiyi, acara adaptasi dari program kompetisi idol yang
dilakukan Korea Selatan. Dalam pelaksanaannya akan dipilih 100 peserta pelatihan
yang dipilih dari 1908 peserta pelatihan yang tersebar dari 87 perusahaan hiburan
yang nantinya akan dipilih 9 peserta dengan pilihan terbanyak masyarakat untuk
membentuk group.64 Selain Lisa yang membintangi program China, Lucas salah
satu member WayV yang pada tahun 2019 melakukan debutnya di China juga
turut membintangi salah satu program yang juga adaptasi dari program asal
Korea Selatan. Pada Februari 2019, akun resmi Weibo dari acara Keep Running
mengumumkan anggota baru mereka yaitu Lucas WayV untuk bergabung
meramaikan acara mereka sebagai pengisi tetap. Acara Keep Running merupakan
adaptasi dari acara Korea Selatan, Running Man yang mulai tayang di China sejak
tahun 2014.65
Pemanfaatan publik figure dan perusahaan agensi hiburan untuk melakukan
normalisasi tidak hanya didasari keinginan untuk mengembalikan antusias

masyarakat dan upaya rebranding negara, namun juga didasari oleh kepentingan
ekonomi Korea Selatan. Dasar kepentingan ini juga dibawa dikarenakan Hallyu
merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Korea Selatan dan China
menjadi negara pengonsumsi konten Hallyu terbesar. Data dari table 1.1
menunjukkan pendapatan ekspor dari industri film dan televise pada tahun 2011
sejumlah 432 juta Won dan setara dengan eksport barang computer. Hal ini
menunjukkan bahwa konten Hallyu juga merupakan pendapatan yang cukup
tinggi bagi eksport Korea Selatan. Dalam kunjungan Moon Jae In ke Beijing, Moon
meminta pihak China untuk kooperatif dalam membantu kembali menguatkan
perusahaan Korea Selatan yang sempat mengalami banyak kerugian.66

Tabel 1.1 Ekspor jasa Korea Selatan tahun 201167
Pada tahun 2014 drama produksi stasiun TV SBS My Love from the Star yang
ditayangkan di China terjual dengan $40.000 setiap episodenya dan
meningkatkan ketertarikan masyaarakat China terhadap konten kebudayaan
Korea Selatan. Drama ini juga meningkatkan harga untuk hak distribusi Korea

Selatan di China.68 Drama kerjasama antara China dan Korea Selatan tahun 2016
Descendants of The Sun ditonton lebih dari 2,3 miliar kali 2 hari sejak diunggah di
situs tayangan online.69
Dalam sector music, para penggemar idol K-Pop di China rata rata mengeluarkan
uang antara 100RMB hingga 500RMB perbulan untuk para idolanya dan dengan
total 90 miliarRMB pertahun atau setara dengan 14miliar USD.70 Pengeluaran
yang dilakukan oleh para penggemar ini dikeluarkan untuk pembelian album dan
beberapa merchandise yang dikeluarkan oleh perusahaan agensi hiburan.
Kelompok penggemar China dari boy group BTS mebuat rekor terbaru dengan
pembelian album terbanyak sejumlah 162.400 copy dari album terbaru mereka
Map of the Soul:persona.71
Selain dalam bentuk album fisik, album dari para idol K-Pop ini juga dikeluarkan
dalam bentuk digital album yang diluncurkan pada platform streaming music.
Platform ini merupakan platform yang masih mendominasi pasar music di China,72
sehingga banyak penggemar yang mendukung idola mereka dengan memberi
album mereka melalui platform digital music. Salah satu platform yang
menyediakan data penjualan album digital yang dirilis di platform music China
mengungkapkan penjualan album digital K-Pop pada tahun 2016 pendapatannya
mencapai 27,4 juta Yuan atau setara dengan 4,2 juta USD.73 Jumlah penjualan ini
terhitung sejak awal tahun hingga dimulainya boikot yang diberlakukan oleh
pemerintah China. Pada tahun 2017 saat pelaksanaan normalisasi dilakukan

penjualan album K-Pop mengalami penurunan sebesar 2,7 juta Yuan dengan total
jumlah penjualan pada tahun ini mencapai 24,7 juta Yuan atau setara dengan 3,8
juta USD.74 Namun penjualan mulai meningkat tajam pada tahun 2018 yang
mencapai angkat 34,4 juta Yuan atau setara dengan 5,3 USD75 dan puncaknya
tahun 2020 menjadi tahun penjualan album digital K-Pop terbanyak menurut situs
Saoju yaitu mencapai angka 75 juta Yuan atau setara dengan 11 juta USD.76
Selain dalam bidang music, konsumsi film Korea di China juga menempati posisi
yang menjanjikan, pada tahun 2018 jumlah ekspor film Korea ke China mencapai
$3,9 juta disaat konten Korea Selatan masih belum bebas untuk memasuki pasar
China. Menurut agen penjualan Korea Selatan, para penikmati film China masih
dalam titik yang optimis meskipun para penikmat ini juga berharap untuk segera
dihapus secara keseluruhan mengenai boikot konten Korea Selatan.77 Sebelum
permasalahan THAAD industri film Korea Selatan banyak mengekspor film
mereka ke China, pada tahun 2013 CJ E&M Entertainment perusahaan pembuat
konten terbesar di Korea Selatan membuat film A Wedding Invitation yang
merupakan remake dari drama Korea dengan judul yang sama. Film ini menjadi
film Korea Selatan yang paling sukses di China pada masa itu dengan pendapatan
mencapai $31,4 juga. Kesuksesan film ini mendorong terjadinya perjanjian antara
Korea Selatan dan China dalam industri perfilman.78
Dalam Global Leaders Forum tahun 2017 Moon Jae In menyatakan bahwa kerugian
yang dihadapi oleh perekonomian Korea Selatan total mencapai $8 miliar. Moon

menjelaskan bahwa seharusnya China dapat membedakan isu militer dengan isu
ekonomi.79 Dengan kerugian yang besar dan penjelasan yang dinyatakan oleh
Moon Jae In menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan ini
didampingi motif ekonomi untuk kembali membangkitkan perekonomian mereka
yang memburuk akibat sanksi dari China. Moon Jae In ingin membangkitkan
kembali salah satu industri yang memberikan pemasukan tinggi di Korea Selatan.
Pada tahun 2014 pendapatan Korea Selatan yang didapat dari China dari
penjualan konten mencapai $5,3 miliar.80 Oleh sebab itu pemerintahan Moon Jae
In aktif untuk melakukan upaya normalisasi untuk mengembalikan pendapatan
ekonomi mereka seperti sebelum terjadinya perselisihan antara China dan Korea
Selatan. Data dari table 1.2 (Tabel Top 10 Eksport Countries) menunjukkan bahwa
China merupakan negara terbesar penerima eksport produk Korea Selatan. Hal
inilah yang memotivasi Moon Jae In untuk segera mengembalikan hubungan
antara Korea Selatan dan China.

Tabel 1.2 10 besar negara pengekspor produk Korea Selatan 81
2.5 Respond Masyarakat China Pasca Upaya Normalisasi
Upaya normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan
bantuan perusahaan hiburan dan juga publik figure asuhannya mulai
mendatangkan hasil setelah pemerintah China mulai untuk meringankan sanksi
yang diberikan kepada Korea Selatan setelah perwakilan kedua negara bertemu
untuk membahas lebih lanjut mengenai hubungan kedua negara kedepannya.
Pasca keputusan ini pemerintah Korea pun dengan aktif melakukan upaya
normalisasi untuk menarik kembali antusiasme masyarakat China terhadap Korea
Selatan seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Hasil dari upaya
normalisasi yang dilakukan oleh publik figure ini dapat dilihat dari masyarakat
China yang kembali menerima kebudayaan Korea Selatan untuk memasuki pasar

China. Dalam pangsa pasar music China platform streaming music online yaitu QQ
Music mulai kembali memasukkan music dari para penyanyi Korea Selatan
kedalam chart. Album group idol BIGBANG dengan judul “MADE” menduduki
peringkat nomer 4 setelah kembali memasuki chart QQ Music meski diluncurkan 1
tahun lebih lambat dari perilisan di Korea Selatan.82 Penjualan album dari
penyanyi G Dragon dengan judul “Kwon Ji Young” mencetak rekor sebagai album
Korea dengan penjualan terbesar di QQ Music dengan jumlah penjualan sebesar
1,5 juga copy.83 Pada tahun 2020 penyanyi Korea Selatan yang juga merupakan
member boy group EXO, Baekhyun mencetak rekor terbaru untuk album Korea
Selatan pertama yang mendapatkan sertifikat “Triple Platinum” pada QQ Music
dan memperoleh pendapatan 2 juta yuan dalam waktu 3 jam 38 menit.84
Respon baik bagi industri music ini tidak hanya diterima oleh para penyanyi yang
mulai mengembalikan kekuatannya pada peringkat music di China. Industri music
China juga mulai terpengaruh oleh bagaimana industri music Korea Selatan
berjalan. Pasca SM Entertainment dan JYP Entertainment membentuk boy group
yang melibatkan warga negara China dan melakukan promosi di China, trend
musisi di China mulai berubah. Minat masyarakat yang awalnya lebih menikmati
penyanyi solo kini mereka lebih menikmati penyanyi yang tergabung dalam group
selayakanya K-Pop Idol. Pergantian trend minat masyarakat ini juga dipengaruhi
oleh tayangan Produce 101 dan versi China.85 Program ini merupakan program
kompetisi bagi 101 siswa pelatihan agensi hiburan di Korea Selatan yang nantinya

akan dipilih 11 orang terpilih untuk membentuk group baru.86 Pada tahun 2018
Mnet perusahaan pembuat program ini menyatakan kerjasamanya dengan
Tencent untuk membentuk versi China dari Produce 101.87 Acara ini menarik minat
masyarakat China untuk menontonnya, hingga akhir musim jumlah penayangan
acara ini mencapai 4,3 miliar penonton. Program yang serupa yaitu Idol Producer
yang dibentuk oleh iQiyi mengumpulkan 100 juta suara dari masyarakat China
untuk menentukan 20 besar kontestan.88
Dengan adanya perubahan minat masyarakat China terhadap penyanyi
menjadikan iQiyi dan Tencent juga mulai meluncurkan sebuah program music
yang juga terinspirasi dari program music mingguan Korea. Program ini nantinya
akan memberikan penghargaan kepada group sesuai dengan hasil peringkat
mingguan dari beberapa aplikasi music. Program yang diluncurkan oleh iQiyi
adalah Idol Hits yang mendasarkan peringkat dari data Billboard China dan
Tencent meluncurkan Yo!Bang yang menggunakan peringkat dari QQ Music.89
Menurut wawancara yang dilakukan oleh Asian Boss, masyarakat China
menyatakan bahwa minat untuk music Korea masih mudah diterima dikarenakan
kualitas music yang disuguhkan masih lebih mumpuni dari pada apa yang dimiliki
oleh industri China. Sehingga konten kebudayaan Korea Selatan mudah untuk
diterima juga dikarenakan masyarakat yang masih merasa belum puas akan
industri hiburan di China. Banyak masyarakat China juga berharap para
perusahaan hiburan Korea Selatan ini juga turut serta melibatkan kebudayaan

China ketika mereka melakukan lokalisasi untuk dapat mengembangkan
kepopulerannya di China.90
Alasan tersebut yang menjadikan iQiyi mulai untuk membeli hak tayang beberapa
drama Korea Selatan karena banyak masyarakat China mulai kembali meminati
drama Korea.91 Drama Korea sudah diijinkan untuk memasuki pertelevisian China
sejak Oktober tahun 2019 lalu dan mendapatkan respon yang baik diantara
masyarakat China.92 Antusias masyarkat China terhadap drama Korea ini dimulai
pada akhir tahun 2018 drama Korea mulai ditayangkan di Weibo, yaitu Sky Castle
drama Korea yang meraih rating tertinggi yang ditayangkan di stasiun TV swasta.
Drama ini menceritakan mengenai perjuangan dan obsesi ibu rumah tangga yang
tinggal di lingkungan elit yang bernama Sky Castle memasukkan anak anaknya
kedalam universitas bergengsi di Korea Selatan. Drama ini ramai diperbincangkan
oleh masyarakat China khususnya ketika drama ini sudah mulai mencapai akhir,
sebuah tagar tentang drama ini mendapatkan 350 juta klik dan 323 ribu komentar
dari masyarakat yang membahas mengenai konflik yang terjadi di dalam drama
tersebut di comment section di Weibo. Dalam kurun waktu 12 jam setelah drama
ini dipublikasikan sudah sebanyak 20 juta pengguna yang mengakses episode
baru dari drama ini. Plot yang disajikan menarik perhatian masyarakat China
karena adanya kemiripan budaya mengenai system pendidikan di China dan Korea
Selatan serta motivasi para orang tua terhadap pendidikan yang bergengsi.93

Fenomena ini kembali terulang pada tahun 2020, drama Crash Landing on You
yang ditayangkan di Weibo mendapatkan perhatian dengan jumlah 460 juta
tayangan pada topic dari episode terakhir drama ini. Drama yang menceritakan
hubungan antara tentara Korea Utara dan pengusaha fashion Korea Selatan
menarik perhatian masyarakat China karena akhir yang bahagia sesuai dengan
ekspektasi penonton. Publik tidak hanya tertarik terhadap plot yang disajikan,
gaya hidup dan gaya busana para pemain juga menarik perhatian masyarakat
China. Banyak dari mereka yang menginginkan pakaian yang para pemain
kenakan dan meminta brand pembuatnya untuk menghadirkan di China.94
Tahun 2021 film I Love Catman yang merupakan film kerjasama antara China dan
Korea ini akhirnya mendapatkan waktu pasti penayangannya setelah sempat
tertunda penayangan akibat adanya permasalahan THAAD. Film yang diproduksi
tahun 2016 ini pada mulanya direncanakan tayang pada tahun 2017 di Dataran
China.95 Tahun ini akhirnya film ini akan dipublikasikan melalui beberapa platform
streaming online seperti iQiyi dan dinyatakan akan tayang tahun 2021.96 Platform
penyedia tiket online di China Mayoran menyatakan lebih dari 100.000
penggunanya menempatkan film ini kedalam daftar keinginan mereka.97
Perubahan sikap masyarakat China terhadap produk Korea Selatan juga
ditunjukkan dari jumlah impor produk Korea Selatan meskipun pada tahun 2017
banyak masyarakat China yang melakukan boikot terhadap produk Korea Selatan.
Penjualan Korea Selatan kepada China meningkat pada tahun 2018 khususnya

produk kecantikan. Pada tahun 2018 jumlah ekspor Korea Selatan pada sector
produk kecantikan mencapai $6,3 miliar dan China menjadi negara nomor satu
sebagai cosumer tertinggi dari sector ini. Peningkatan jumlah ekspor ini
dikarenakan masyarakat China merasa produk perawatan kulit dan kosmetik
Korea Selatan mencantumkan beberapa kandungan yang sesuai untuk
masyarakat China.98 Jumlah ekspor pada produk kecantikan ini juga merupakan
dampak dari menyebarnya kembali kebudayaan modern Korea Selatan atau
Hallyu Wave ke China.99 Para publik figure ini menyebarkan mengenai produk
kecantikan Korea Selatan melalui drama dan endorsement yang melibatkan
mereka juga menjadi salah satu factor yang menjadikan banyak masyarakat China
tertarik untuk membeli. Secara keseluruhan jumlah impor produk Korea Selatan
pada tahun 2018 mencapai 26,8% atau sekitar $162,2 miliar.100
Perusahaan ritel ternama Korea Selatan, Lotte yang sempat diboikot oleh
masyarakat China dan para pegawainya serta hampir mengalami penutupan di
seluruh cabangnya diseluruh China mulai kembali dapat berjalan. Selain itu,
perusahaan ini

juga kembali

mendapatkan izinnya untuk melanjutkan

pembangunan proyek real estate seharga $2,6 miliar yang sempat tertunda akibat
bikot yang dilakukan oleh masyarakat China. Proyek ini termasuk pembangunan
shopping mall, hotel, gedung perkantoran dan apartemen.101
Respon yang ditunjukkan oleh masyarakat China ini sesuai dengan rencana yang
dirancang oleh Presiden Moon Jae In dalam Five-year Plan masa administrasi

Moon Jae In. Dalam Five-year Plan ini terdapat 100 poin yang mencantum rencana
masa depan, tujuan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan selama masa
kepemimpinannya. Dalam 100 poin kebijakan yang dijalankan Moon Jae In juga
melibatkan kebijakannya dalam upaya menangani kebudayaan Korea Selatan atau
Hallyu. Kebijakan untuk sector tersebut dimasukkan dalam Poin Strategi Building a
Coutry Where Liberty, Creativity and Culture Thrive, dalam poin 67 yang
menyatakan tugas pemerintah untuk mengantarkan era kebudayaan yang akan
melibatkan kebudayaan Korea Selatan kedalam kehidupan sehari hari. Hal ini
telah dicapai dengan ditandai publik China yang mulai melibatkan kebudayaan
Korea Dalam kehidupan sehari hari mereka dengan publik yang juga terpengaruh
akan lifestyle masyarakat Korea Selatan. Pada poin stategi ini juga terdapat poin
tugas pemerintah Korea Selatan untuk menyebarkan Hallyu ke seluruh negara.
Hal ini dimulai dengan upaya Moon Jae In untuk mencoba mengembalikan
penyebaran Hallyu di China.102
Dengan demand yang hadir di publik China terhadap konten dan produk Korea
Selatan menjadikan kemudahan bagi Korea Selatan untuk melakukan upaya
normalisasi. Banyak masyarakat China yang juga masih mengikuti perkembangan
konten Korea Selatan selama masa konflik antara kedua negara. Selama konten
Korea Selatan dilarang untuk memasuki pangsa pasar China terdapat banyak
drama Korea yang menarik perhatian dan penasaran masyarakat China karena
banyak diperbincangkan di media social. Dengan adanya pelarangan masuknya

konten Korea Selatan menjadikan munculnya banyak situs yang menayangkan
drama Korea secara illegal. Drama Korea Goblin atau Guardian pada tahun 2016
menjadi drama populer dengan rating 20,5% pada channel TVN.103 Pencapaian ini
menarik rasa penasaran publik China dibuktikan dengan jumlah topic
pembicaraan mengenai drama Goblin ini mencapai 420 juta tagar.104 Namun
terhalang larangan oleh pemerintah mereka menjadikan banyak pihak yang
menayangkan drama ini melalui situs illegal. Banyak publik China yang
menggunakan jalur ini untuk tetap menikmati drama Korea lainnya yang populer
pada masa itu yaitu Legend of The Blue Sea. Akibat dari penayangan melalui situs
illegal ini pemerintah Korea Selatan mengambil tindakan dengan mengirimkan
peringatan terhadap pihak situs situ yang menyebarkan drama Korea secara
illegal.105 Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana upaya yang dilakukan oleh
pemerintah China untuk menutup pasar mereka terhadap konten Korea Selatan
minat masyarakat terhadap Korea Selatan masih cukup tinggi. Tingginya minat
masyarakat China terhadap konten dan kebudayaan Korea Selatan menjadikan
industri Korea Selatan yang bergantung pada pasar China mudah untuk
mengembalikan

posisinya

setelah

dilakukan

upaya

normalisasi.
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