BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Diplomasi Publik Korea Selatan
Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sumber soft
power dalam bentuk kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan
soft power diplomacy. Soft power diplomacy merupakan upaya untuk
memenangkan hati lawan tanpa menggunakan koersi melainkan menggunakan
atraksi.1 Dalam pelaksanaan pemanfaatan soft power yang dimiliki ini, Korea
Selatan menggunakan upaya diplomasi publik dalam melakukan tindakan soft
power diplomacy. Menurut Jann Melissen, publik diplomasi merupakan salah satu
instrument penting dari pelaksanaan soft power diplomacy.2
Jan Melissen yang melihat bahwa diplomasi publik dilaksanakan untuk
membentuk opini publik yang akan memengaruhi pemimpin negara target untuk
mengubah kebijakan mereka sesuai keinginan agen pelaku diplomasi publik.3 Hal
ini dibuktikan dari tujuan pelaksanaan diplomasi publik Korea Selatan yang
berupaya untuk membentuk pemahaman dan kepercayaan masyarakat asing dan
opini pemimpin serta politisi untuk membentuk lingkungan yang diinginkan sesuai
dengan tujuan diplomasi Pemerintah Korea Selatan, selain itu diplomasi publik
juga dilakukan untuk meningkatkan national image Korea Selatan dan
menguatkan hubungan dua arah antar negara dengan memanfaatkan aset
kebudayaan.4

Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan pihak
non-pemerintah yaitu sektor swasta dalam melaksanakan diplomasi publik.5
Pengikutsertaan pihak non-pemerintah dalam melaksanakan publik diplomasi
menurut Jan Melissen akan membantu bagi negara untuk secara langsung
berinteraksi dengan masyarakat sipil negara yang dituju. Dengan bantuan pihak
non-pemerintah, upaya untuk berinteraksi dengan masyarakat sipil dirasa lebih
natural dibandingkan apabila dilakukan oleh diplomat yang ditugaskan.6
Mengikutsertakan pihak non-pemerintah dalam melaksanakan publik diplomasi
dimulai pada akhir tahun 1990-an pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae
Jung. Pada era ini, publik diplomasi difokuskan untuk membentuk national
branding Korea Selatan dengan meluruskan persepsi masyarakat asing mengenai
Semenanjung Korea bahwa Korea Selatan dan Korea Utara sudah mengalami
tahap rekonsiliasi dan untuk membentuk citra baru dari Korea Selatan. Presiden
Kim Dae Jung memanfaatkan K-Pop dan Hallyu yang pada masa itu sedang
mengalami peningkatan popularitas.7 Presiden Kim Dae Jung membentuk Basic
Law for Cultural Promotion untuk mempromosikan kebudayaan Korea Selatan dan
mengalokasikan dana sebesar $148,5 juta. Dana ini dialokasikan kepada beberapa
perusahaan hiburan Korea Selatan untuk memproduksi konten kebudayaan yang
nantinya akan diekspor ke luar Korea Selatan yang pada masa itu China
merupakan salah satu pasar terbesar dari ekspor kebudayaan Korea Selatan ini.8

Langkah ini menjadi cikal bakal bentuk kerjasama antara pihak non-pemerintahan
dan pemerintah Korea Selatan dalam melaksanakan publik diplomasi hingga kini.
Diplomasi publik Korea Selatan mulai berjalan dengan baik dan stabil pada tahun
2010 pada masa kepemimpinan Presiden Lee Myung Park. Pelaksanaan publik
diplomasi diperkuat dari sebelumnya dengan mengusung tema “Global Korea'',
dan menetapkan Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) untuk menjadi koordinator
pelaksanaan publik diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
sektor swasta.9 Sektor Swasta yang menjadi partner pelaksana publik diplomasi
pemerintah Korea Selatan diantaranya adalah Samsung, LG, Hyundai-Kia Motor
dan beberapa perusahaan entertainment diantaranya SM, YG dan JYP
Entertainment.10 Sentral koordinasi yang dilakukan oleh MOFA juga merupakan
salah satu elemen penting dalam pelaksanaan diplomasi publik menurut Jan
Melissen, hal ini dilakukan untuk menjaga pelaksanaan diplomasi publik masih
selaras dengan kebijakan luar negeri.11
Selain sebagai coordinator, peran penting pemerintah dalam publik diplomasi
adalah dengan memberikan akses bagi pelaku diplomasi publik untuk
melaksanakan aktivitasnya. Salah satu contohnya adalah dalam upaya diplomasi
publik dengan memanfaatkan Hallyu atau gelombang popularitas kebudayaan
Korea, Pemerintah Korea Selatan membentuk badan dibawah Kementerian
Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata yang bertugas untuk mempromosikan
Hallyu.12 Badan tersebut merupakan President Council on National Branding (PNBC)

yang memfokuskan untuk meningkatkan national image Korea Selatan,
didalamnya terdapat 10 rencana yang akan dilakukan. Salah satu poinnya adalah
dengan memanfaatkan Hallyu sebagai alat untuk meningkatkan national image ke
luar negeri dan juga untuk meningkatkan perekonomian Korea Selatan. Upaya
yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan subsidi
dana terhadap proses produksi drama Korea, film dan dokumenter yang
menargetkan pasar luar negeri.13 Dengan dibentuknya badan ini pemerintaha
Presiden Lee Myung Bak menaikkan anggaran untuk pelaksanaan diplomasi
publik yang sebelumnya 6,7 milyar Won ke 13 milyar Won pada tahun 2017.14
Jan Melissen menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan diplomasi publik yang
melibatkan pihak non-pemerintah, peran pemerintah yang harus ada dalam
pelaksanaannya adalah dengan merancang kebijakan jangka panjang yang
mendukung pelaksanaan diplomasi publik.15 Selain membentuk kebijakan yang
mendukung pelaksanaan diplomasi publik, pemerintah juga memiliki peran untuk
memberi kemudahan dalam bentuk pembiayaan. Kedua hal ini yang
diimplementasikan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam upaya pelaksanaan
publik diplomasi untuk meningkatkan national image. Dalam pemerintahan Moon
Jae In langkah ini diimplementasikan dengan membentuk Hallyu Content &
Cooperation Division dibawah Content Policy Bureau. Divisi ini nantinya yang akan
lebih mengontrol dan meneliti lebih dalam mengenai perkembangan Hallyu serta
bagaimana pemanfaatan Hallyu ini. Dalam tugasnya divisi ini selain melakukan

kontrol terhadap proyek yang dilakukan juga menjadi pihak yang membantu
pelaksanaan ekspor konten Hallyu ke luar Korea Selatan.16
3.2 Diplomasi Publik Korea Selatan dalam normalisasi hubungan dengan China
Seperti yang disebutkan pada tujuan publik diplomasi yang ingin dicapai oleh
Korea Selatan yaitu untuk menguatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat
asing dan opini pemimpin mereka untuk membentuk lingkungan yang diinginkan
sesuai dengan tujuan diplomasi Pemerintah Korea Selatan. Hal ini juga yang
diinginkan oleh Pemerintah Korea Selatan setelah opini masyarakat China
berubah akibat keputusan Korea Selatan untuk memasang system THAAD.
Dalam upaya pelaksanaan diplomasi publik untuk normalisasi hubungan bilateral
dengan China, Korea Selatan memanfaatkan salah satu soft power yang mereka
miliki untuk memikat kembali masyarakat China terhadap Korea Selatan yaitu
Hallyu. Pemerintah Korea Selatan juga memanfaatkan pihak non-pemerintah yang
terlibat dalam bidang ini untuk melaksanakan diplomasi publik yang akan
mengembalikan national image dan opini publik terhadap Korea Selatan
dibelakang tujuan utama ini pemerintah memiliki tujuan yang lain yaitu berupa
normalisasi kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan China. Pihak pihak yang
terlibat diantaranya adalah Pemerintah Korea Selatan itu sendiri, perusahaan
hiburan Korea Selatan, dan publik figure yang berada di bawah naungan
perusahaan hiburan tersebut.

Pelaksanaan publik diplomasi oleh sektor swasta atau sektor non-pemerintah
juga menurut Jan Melissen memberikan kesan baru dalam pelaksanaan diplomasi
publik, karena masing masing sector dapat mengembangkan cara mereka untuk
dapat diterima oleh masyarakat asing.17 Pemanfaatan sektor swasta dalam upaya
melakukan diplomasi publik dirasa sangat membantu untuk publik asing
menerima produk yang dibawakan tanpa mencurigai motiv yang dibawa oleh
pelaku diplomasi. Pengembangan pelaksanaan diplomasi publik inilah yang
dilakukan oleh beberapa perusahaan industri hiburan seperti SM, YG dan JYP
Entertainment. Perusahaan - perusahaan ini menjalin koordinasi dengan
pemerintah
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kebudayaan Korea Selatan ke masyarakat asing dalam wujud konten kebudayaan
modern atau Hallyu yang dimanfaatkan untuk meningkatkan national branding
Korea Selatan.
Keputusan Korea Selatan untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam
upayanya untuk melakukan diplomasi publik dengan sebuah perusahaan
dikarenakan adanya keinginan untuk mengembangkan Hallyu sebagai alat selain
untuk meningkatkan national branding namun juga sebagai alat untuk
meningkatkan tingkat perekonomian negara.18 Jan Melissen juga menyetujui
bahwa pelaksanaan diplomasi publik dengan memanfaatkan sector perusahaan
akan sangat berguna dalam upaya untuk mendekati masyarakat asing yang dituju

dan juga memanfaatkan keahlian mereka dalam melaksanakan pemasaran akan
membantu meyakinkan masyarakat.19
Alasan inilah yang menjadikan pemerintah Korea Selatan memanfaatkan
kekuatan perusahaan untuk melaksanakan diplomasi publik salah satunya SM
Entertainment yang memiliki fokus pemasaran hasil produksi hiburannya ke pasar
China. Strategi pemasaran industri hiburan Korea Selatan yang mengarah ke
pasar China ini sejalan dengan rencana 5 tahunan Presiden Moon Jae In yang
salah satunya adalah upaya untuk tetap menyeimbangkan hubungan diplomasi
dengan China.20 Upaya yang dilakukan Moon Jae In untuk mempertahankan
hubungannya dengan China karena China merupakan salah satu negara terbesar
penyumbang pendapatan ekspor Korea Selatan hal ini dibuktikan dari data table
1.1 (Tabel 1: South Korea’s Eport to the World and to China, 2007-2016). Terlebih
lagi dalam sektor industri hiburan yang merupakan salah satu sector dengan
pemasok penghasilan yang tinggi bagi perekonomian Korea Selatan menunjukkan
publik China konsumen tertinggi dari industri ini. Sehingga upaya yang dilakukan
Moon Jae In selain untuk mengembalikan kepercayaan publik China juga
berupaya untuk mengembalikan keadaan perekonomian Korea Selatan.

Tabel 2.1 Ekspor Korea Selatan ke seluruh dunia dan China, 2007-201621
Motive ekonomi yang di belakang diplomasi publik dijelaskan oleh Jan Melissen
sebagai upaya diplomasi yang biasa dilakukan oleh Global South Countries. Selain
upaya diplomasi yang dilakukan oleh Global South Countries untuk membantu
mengembangkan negara mereka, Jan Melissen menyatakan bahwa upaya
diplomasi ini dilakukan setelah sebuah negara mengalami peristiwa tertentu yang
berakibat pada sektor perekonomian.22 Selain Jan Melissen, publik diplomacy
yang memanfaatkan peran publik figure juga dapat membantu meningkatkan
perekonomian pihak yang diwakili mereka dijelaskan oleh Andrew F Cooper.
Peristiwa ini yang dialami oleh Korea Selatan setelah boikot yang diberlakukan
oleh Pemerintah China terhadap produk Korea Selatan menjadikan pihak mereka
mengalami kerugian sebanyak $8 miliar seperti yang disebutkan oleh Moon Jae In
pada Global Leaders Forum pada tahun 2017.23 Moon Jae In mencoba untuk
kembali meningkatkan perekonomian dengan menggunakan diplomasi publik
dengan memanfaatkan industri hiburan Korea Selatan untuk mempermudah
mendekati publik China.

3.3 Upaya Diplomasi Publik dalam Membentuk Opini Publik China
Jan Melissen menyebutkan bahwa pelaksanaan diplomasi publik umumnya
bertujuan untuk membentuk opini publik yang nantinya akan memengaruhi
pembuat kebijakan untuk mengubah keputusan mereka. Dalam upayanya untuk
membentuk opini publik China yang sempat memburuk akibat isu THAAD upaya
diplomasi publik yang dilakukan dengan memanfaatkan publik figure yang
memiliki dampak cukup besar di masyarakat China. Publik figure yang dilibatkan
diperlukan kredibilitas dan kepercayaan yang cukup tinggi oleh masyarakat asing
untuk membangun proses diplomasi publik yang dapat berjalan lancar dan
mampu memengaruhi masyarakat asing.24
Kredibilitas menjadi poin yang sangat penting kehidupan masyarakat di Asia
Timur saat ini yang tengah hangat menerapkan gagasan cancel culture. Sebuah
gagasan yang dapat menjadi pedang bagi pelaku diplomasi publik yang
memanfaatkan peran publik figur. Gagasan cancel culture merupakan gagasan
baru yang diterapkan kepada para publik figur apabila mereka melakukan atau
menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang dianut oleh
masyarakat maka akan menimbulkan public backlash. Masyarakat umum tidak
hanya memberikan komentar negatif kepada publik figur yang melakukan
kesalahan, namun public backlash yang mungkin muncul ini juga dapat
memengaruhi karir mereka.25 dengan perkembangan dunia sosial media saat ini
dapat dengan cepat publik menjatuhkan citra seseorang yang melakukan sebuah

kesalahan yang melanggar norma. dengan melihat respon negatif publik ini yang
nantinya akan menghentikan tangga karir publik figur tersebut dan dapat
berpengaruh dalam kredibilitasnya sebagai aktor pelaku diplomasi publik.
China menjadi salah satu negara yang publiknya gencar meng-cancel seorang
selebriti maupun publik figur. Perilaku ini muncul ketika suatu tindakan yang
dilakukan publik figur mengingkari martabat negara dan melukai perasaan
publik.26 Public China akan merespon dengan melakukan komentar ujaran
kebencian yang nantinya akan berujung pada memburuknya citra publik figur
tersebut yang menjadikan pihak industri hiburan dan beberapa perusahaan yang
bekerjasama dengan mereka memutuskan kontrak dengan public figure yang di
cancel publik.27 Dengan melibatkan publik figur yang berkredibilitas baik tentunya
akan memudahkan pelaksanaan diplomasi, apabila mengikutsertakan publik yang
tidak memiliki kredibilitas yang baik upaya untuk mendapatkan kembali opini
positif publik luar negeri agaknya sulit untuk dicapai di tengah maraknya gagasan
cancel culture ini.
Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan dalam membentuk opini
publik China dan ketertarikan masyarakat dilakukan dengan kunjungan pertama
Presiden Moon Jae In ke China dengan menyertakan 2 publik figure. Dalam
kunjungannya, publik figure yang menyertai Moon Jae In merupakan publik figure
yang menjadi representasi dari ranah mereka. Aktris Song Hye Kyo merupakan
salah satu aktris terbaik Korea Selatan, ia juga merupakan pemeran utama dari

salah satu drama Korea terakhir hasil kolaborasi antara industri hiburan China dan
Korea, Descendant of The Sun. Selain Song Hye Kyo, EXO-CBX yang juga
membersamai kunjungan Presiden Moon Jae In merupakan salah satu sub-unit
dari boy group EXO yang memiliki jumlah fandom terbanyak di China. Pemilihan
public figure ini dilihat dari impact penggemar mereka dan kredibilitas yang
mereka miliki serta banyaknya gagasan positif publik China terhadap mereka
sebelum adanya boikot yang terjadi.
Namun jumlah penggemar yang besar dan popularitas yang tinggi tidak serta
merta menjadi alasan sebuah publik dapat diterima tanpa adanya kredibilitas dan
simpati publik. Salah satu contohnya adalah sebuah boy group yang saat ini
merupakan boy group terbesar di Korea Selatan, BTS. Boy group ini pernah
terkena sebuah skandal yang mengingatkan kembali luka lama publik China
terhadap kekalahannya pada Perang Korea dan pidato dari pemimpin mereka
yang tidak menghormati para pahlawan China yang juga turut andil dalam Perang
Korea. Tindakan yang dilakukannya ini menjadi perbincangan hangat publik China
dan para penggemarnya banyak yang menyatakan kekecewaan terhadap
perkataan pemimpin boy group ini. Akibat tindakan ini BTS dikecam dan di cancel
oleh publik China. Banyak kontrak kerjasama dan produk produk kerjasama
mereka dengan perusahaan di China terpaksa ditarik dari pasaran.28 Contoh ini
menjelaskan sebesar apapun pengaruh dan popularitas yang dimiliki publik figur
apabila mereka melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma publik

maka akan sulit untuk menjadi aktor pelaku diplomasi publik. Hal ini menjelaskan
mengapa Pemerintah Korea Selatan tidak melibatkan BTS dalam upaya
normalisasi hubungan mereka dengan China meskipun popularitas mereka
sedang berada di puncak.
Langkah melibatkan publik figure dalam kunjungan ini dilaksanakan untuk
meningkatkan perhatian dan menunjukkan kepada publik China bahwa
Pemerintah Korea Selatan telah mengambil langkah untuk melakukan hubungan
normalisasi dengan China dan menjalin kembali kerjasama yang pernah berjalan.
Dengan tingginya exposure yang diberitakan oleh media terhadap kunjungan ini
menjadikan kabar upaya normalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Korea
Selatan mudah untuk tersebar ke seluruh publik China. Dengan membawa publik
figure dalam upaya diplomasi ini menurut Andrew dapat membantu
meningkatkan publisitas, karena tugas seorang publik figure dalam celebrity
diplomacy merupakan sebagai magnet for attention.29
Setelah dilakukan upaya menyebarluaskan langkah pemerintah untuk menarik
perhatian
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mengembalikan citra positif negara mereka dan mengubah opini publik terhadap
mereka. Upaya untuk mengembalikan citra positif dan mengubah opini publik
luar negeri akan lebih mudah dilakukan dengan cara berinteraksi langsung
dengan publik. Dalam pelaksanaan interaksi langsung ini dalam buku Jan Melissen
menyebutkan bahwa tindakan ini akan mudah dilakukan oleh pihak non

pemerintah dikarenakan pihak non pemerintah akan lebih mudah untuk
berinteraksi dengan publik secara natural.30 Oleh sebab itu, pihak Korea Selatan
dalam strategi ini memanfaatkan peran perusahaan, khususnya perusahaan
hiburan dalam meningkatkan engagement publik China terhadap produk Korea
Selatan. Alasan menggandeng perusahaan hiburan Korea Selatan dikarenakan
perusahaan ini merupakan perusahaan penghasil konten Hallyu yang menjadi
salah satu sumber dari instrumen Soft Power Korea Selatan. Sebelumnya
instrumen ini sudah menjadi alat penguat hubungan antara Korea Selatan dan
China hingga sebelum terjadinya boikot.
Jan Melissen melihat upaya diplomasi publik yang biasa dilakukan oleh
perusahaan akan lebih mudah diterima oleh publik terlebih lagi bagi perusahaan
yang sudah terjun ke dalam pasar internasional, mereka memiliki cara tersendiri
untuk memikat minat publik.31 Dengan memanfaatkan bantuan perusahaan
hiburan dan Hallyu, upaya Korea Selatan untuk mendekati kembali publik China
akan lebih mudah dikarenakan masih terdapat tingginya minat masyarakat
terhadap konten Korea Selatan dan bahkan beberapa publik China tidak merasa
terhalang dalam menikmati konten Hallyu pasca adanya larangan masuknya
Hallyu di China. Tingginya permintaan publik terhadap konten kebudayaan Korea
Selatan ini juga yang menjadikan mudahnya bagi pihak Korea Selatan untuk
masuk kembali dalam pasar China dan menarik kembali perhatian publik.

Upaya pertama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendekati publik China
adalah dengan memanfaatkan publik figure untuk berkomunikasi dengan publik
China. Komunikasi dengan publik yang terjalin pertama kali melalui social media
ditandai dengan dilaksanakannya live streaming dari boy grup asuhan SM
Entertainment yaitu TVXQ. Siaran langsung yang dilakukan ini menyita perhatian
sejumlah masyarakat China dan disaksikan hingga 10 juta kali tontonan oleh
masyarakat China.32 Siaran langsung ini dilangsungkan untuk menyapa
penggemar mereka dan membicarakan mengenai persiapan comeback mereka ke
industri musik setelah absennya kegiatan mereka karena tugas negara untuk
melakukan wajib militer.33 Strategi yang diambil oleh SM Entertainment untuk
aktif pada platform ini adalah untuk memengaruhi discourse di social media China
melalui komunikasi langsung dengan masyarakat lokal China.34
Strategi ini merupakan strategi yang sering dilakukan oleh agensi SM
Entertainment untuk mendekatkan para publik China dengan idola mereka. Selain
melakukan live streaming yang membahas mengenai album baru yang akan
dikeluarkan, SM Entertainment juga melakukan project yang akan mendekatkan
publik China dengan idola mereka. Project tersebut merupakan SM Super Idol
League yang memberikan kesempatan bagi para idol untuk berinteraksi dengan
penggemar mereka melalui gaming broadcast. Project yang dijalankan oleh SM
Entertainment ini menarik perhatian banyak publik China, hal ini dibuktikan
dengan kembali masuknya para publik figure Korea Selatan dalam daftar Weibo

Power Star Ranking sebagai publik figure yang paling berpengaruh di China. Pada
tahun 2019 Weibo Power Star Ranking menunjukkan hasil survey 9 dari 10 besar
publik figure non-China yang berpengaruh di China merupakan publik figure
Korea Selatan.35 Peringkat ini menunjukkan kekuatan yang dimiliki publik figure
Korea Selatan untuk menarik perhatian publik China dan kekuatan mereka untuk
memobilisasi perhatian publik China terhadap mereka. Aktivitas yang dilakukan
oleh para publik figure ini menurut Andrew merupakan tindakan membentuk
jaringan antara publik figure dengan publik yang dilakukan dengan cara yang
segar dan dimanfaatkan untuk membentuk discourse di antara publik di China.36
Jan Melissen juga melihat bahwa diplomasi publik akan baik dilakukan apabila
pihak non-pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk ikut menyebarkan
tujuan diplomasi publik yang dilakukan.37 Strategi ini dilakukan agensi hiburan
Korea Selatan seperti SM Entertainment dan JYP Entertainment dengan
memanfaatkan sumber global yang mereka miliki untuk memikat publik China.
Tindakan yang mereka ambil berupa upaya lokalisasi terhadap pasar China
dengan memanfaatkan sumber peserta pelatihan yang berkewarganegaraan
China untuk membawakan music K-Pop kedalam pangsa pasar music China.
Upaya lokalisasi ini mudah diterima oleh publik China dikarenakan sebelumnya
banyak keresahan dalam publik yang menyatakan bahwa industri hiburan China
sudah dikuasai oleh berbagai publik figure yang bukan asal China dan bahkan

tidak dapat berkomunikasi dengan Bahasa China. Dalam hal inilah diplomasi
publik memiliki tugas untuk mendengarkan keinginan pihak yang mereka tuju.38
Andrew F. Cooper dalam tulisannya mengenai Celebrity Diplomacy melihat publik
figure memiliki peran sebagai katalis yang memanfaatkan perannya sebagai
seorang publik figure dan penghibur publik untuk menjembatani hubungan
antara publik dan negara.39 Dalam praktik yang dilakukan oleh publik figure Korea
Selatan mereka melakukan tugasnya sebagai seorang penghibur sembari
melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh para diplomat untuk menjalin
komunikasi dan interaksi dengan publik China. Bentuk interaksi dan komunikasi
yang dilakukan dengan cara menyuguhkan hasil kerja keras mereka yang berupa
sebuah karya yang nantinya dinikmati oleh publik. Publik figure ini juga
memperhatikan bagaimana preferensi ketertarikan masyarakat terhadap karya
yang mereka ingin saksikan. Menurut Andrew dengan memperhatikan preferensi
yang dimiliki oleh masyarakat akan memudahkan bagi mereka untuk mendekati
publik yang dituju dan memengaruhi pemikiran mereka.40 Tindakan ini yang
diambil oleh salah satu anggota boy group EXO dibawah naungan SM
Entertainment yang memfokuskan solo karirnya di China pada tahun 2020
mengeluarkan album dengan judul “Lit”. Album ini memfokuskan pada karya
musik yang merupakan karya campuran antara Pop dan Music tradisional China.41
Karya ini mendapat banyak apresiasi oleh masyarakat China dengan dibuktikan
dengan jumlah digital copy yang terjual pada QQ Music mencapai 2,6 juta copy.42

Perilisan album yang didalamnya terdapat fusion dengan musik tradisional China
juga merupakan upaya untuk menyajikan apa yang publik China inginkan dari
industri hiburan Korea Selatan yang memasarkan hasil karya mereka di pasar
China.
Dengan mendengarkan dan mengetahui bagaimana keinginan dari target yang
dituju dalam pelaksanaan diplomasi publik akan memudahkan para pelaku untuk
memasuki lapisan publik yang perlu dibuka untuk menerima mereka. Pihak Korea
Selatan menghadirkan bagaimana bentuk hiburan yang diinginkan oleh publik
China dan pada akhirnya mereka dapat menarik perhatian publik dengan upaya
mereka. Hal ini dibuktikan dengan trend musisi China yang menarik perhatian
publik mengikuti dengan trend yang ada di Korea Selatan. Publik China saat ini
lebih tertarik terhadap musisi yang bergabung dalam sebuah grup dibandingkan
penyanyi solo yang sebelumnya marak diminati publik China.43
Melihat perkembangan industri musik Korea Selatan di China menunjukkan
bahwa Korea Selatan telah berhasil melakukan upaya mereka untuk
memengaruhi pikiran masyarakat menggunakan diplomasi publik melalui Hallyu
untuk mencapai nilai dan kepentingan yang mereka inginkan. Seperti yang
disebutkan oleh Jan Melissen bahwa diplomasi publik merupakan instrumen yang
digunakan untuk mencapai kepentingan yang sudah disusun.44 Kepentingan yang
dimiliki oleh pemerintah Korea Selatan dalam memanfaatkan diplomasi ini adalah
untuk semakin meluaskan penyebaran kebudayaan Korea Selatan kedalam

kehidupan masyarakat luar yang disebutkan dalam Five-year Plan yang disusun
oleh Pemerintahan Moon Jae In.45 Tujuan jangka panjang inilah yang menjadi
dasar dari pelaksanaan publik diplomasi yang dijalankan oleh sebuah negara
untuk menjaga pelaksanaan diplomasi mereka agar tetap berada pada lintasan
yang tepat dan menjadi sebuah kunci keberhasilan diplomasi publik.46 Dengan
menggunakan rencana tujuan jangka panjang yang diterapkan sebagai dasar
pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap China
sudah menghasilkan beberapa hal yang menunjukkan keberhasilan dari
pelaksanaan diplomasi publik ini.
Kemajuan dari hasil pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea
Selatan dapat dilihat dari keberhasilan mereka untuk menarik kembali minat
masyarakat China terhadap konten kebudayaan Korea Selatan. Kemajuan
tersebut adalah kembali maraknya konsumsi drama Korea di kalangan publik
China dan menjadi perbincangan di sosial media Weibo. Sebuah drama dengan
judul Sky Castle yang disiarkan melalui Weibo pada akhir tahun 2018 menarik
perhatian banyak publik China, bahkan pada episode terakhir penyiaran terdapat
lebih dari 20 juta pengguna Weibo yang menonton drama ini setelah 12 jam drama
ini dipublikasikan.47 Pada tahun 2020 fenomena ini kembali terulang dengan
kepopuleran drama Crash Landing on You yang menyita perhatian 460 juta
penduduk China yang menggunakan akun Weibo.48 Selain dalam industri hiburan,
minat masyarakat China terhadap barang impor Korea Selatan juga meningkat

drastis. Permintaan kosmetik asal Korea Selatan di pasar China meningkat, pada
tahun 2018 tercatat ekspor produk kecantikan Korea Selatan kepada China
mencapai angka $6,3 miliar dan menempatkan China sebagai konsumer tertinggi
produk kecantikan Korea Selatan.49 Peningkatan jumlah ekspor kosmetik ini juga
merupakan dampak dari kembali meluasnya Hallyu di China, karena produk
produk ini banyak merupakan produk endorsement yang diwakili oleh para
bintang Hallyu dan beberapa drama Korea.50 Dengan perkembangan diplomasi
publik yang dilakukan berhasil menarik kembali perhatian publik China secara luas
ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Jan Melissen yang menyatakan
bahwa diplomasi publik yang dilakukan ditujukan kepada masyarakat luar negeri
dan lebih spesifik terhadap individu luar negeri.51
Bentuk tindakan yang dilakukan oleh para publik figure inilah yang menjadi poin
bagaimana

publik

figure

dalam

melaksanakan

diplomasi

publik

dapat

memanfaatkan simbol berupa kepopuleran mereka yang menjadikan mudahnya
bagi publik China untuk menerima mereka. Dalam eksekusinya selain memiliki
dampak untuk kembali mengembalikan opini publik China, para publik figure ini
juga memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Korea Selatan.
3.4 Upaya Diplomasi Publik dalam Normalisasi Kerjasama Ekonomi
Seperti yang sudah disebutkan pada sub-bab sebelumnya bahwa Korea Selatan
menggandeng pihak non pemerintah yaitu agensi hiburan dan para publik figure
di bawah naungan mereka untuk melakukan diplomasi publik yang ditujukan

untuk membentuk opini publik China terhadap Korea Selatan. Setelah upaya
melakukan diplomasi publik yang ditujukan kepada publik China, hal selanjutnya
yang dilakukan oleh pihak Korea Selatan adalah melakukan upaya untuk
normalisasi hubungan antara kedua negara ini. Selain upaya untuk normalisasi
hubungan antar kedua negara, Korea Selatan membawa motiv ekonomi dalam
upaya yang mereka lakukan ini yaitu normalisasi keadaan perekonomian mereka
sehingga dapat kembali seperti sebelum adanya boikot terhadap produk Korea
Selatan di China. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Korea Selatan ini
didasari oleh kerugian yang mereka hadapi saat Pemerintah China memutuskan
untuk melakukan kampanye publik untuk memboikot produk Korea Selatan yang
memasuki pasar China. Hal ini mengakibatkan Korea Selatan mengalami kerugian
sebesar $8 miliar sejak akhir tahun 2016 hingga pertengahan tahun 2017 seperti
yang disebutkan Presiden Moon Jae In pada Global Leaders Forum.52
Dalam upayanya untuk melakukan normalisasi hubungan kerjasama antara Korea
Selatan dan China ini Pemerintah Korea Selatan juga memanfaatkan industri
hiburan Korea Selatan yang kembali menjadi primadona di China. Memanfaatkan
industri hiburan dan publik figure yang terlibat di dalamnya dalam proses
diplomasi ini banyak jelaskan oleh Andrew F. Cooper mengenai Celebrity
Diplomacy. Menurut Andrew memanfaatkan selebriti ataupun publik figure dalam
melaksanakan diplomasi publik selain untuk mendapatkan publisitas juga
membantu pihak yang diwakilinya sebagai sumber keuangan bagi mereka.53

Pendapat Andrew mengenai hal ini juga dikuatkan oleh Kim Hun, dalam jurnal
yang berjudul The Impact of Korean Wave on The Distribution of Konsumen Goods
Eksports. Hun menyatakan bahwa popularitas Hallyu meningkatkan ketertarikan
publik luar negeri untuk mengkonsumsi atau membeli barang dari Korea Selatan.
Semakin baiknya kualitas pertukaran kebudayaan juga memperlancar laju eksport
dari konsumen goods.54 Dengan ini pemerintah Korea Selatan memanfaatkan
kepopuleran dari para publik figure industri hiburan ini untuk mengembalikan
keadaan perekonomian mereka dengan cara aktif melakukan promosi di China
dan melakukan kerjasama dengan para pihak industri hiburan di China.
Sebelumnya Pemerintah Korea Selatan sudah menyampaikan maksudnya untuk
kembali menjalin hubungan kerjasama perekonomian dengan China pasca pihak
Korea Selatan menyetujui untuk menetapkan poin Three No’s yang menjadi
perhatian Pemerintah China. Namun tindakan ini tidak serta merta langsung
mengembalikan minat masyarakat China untuk membeli produk Korea Selatan.
Oleh sebab itu para publik figure dan industri hiburan Korea Selatan mencoba
menjalin kembali hubungan mereka dengan publik China dengan melakukan
dialog dan beberapa tindakan seperti yang disebutkan sub bab sebelumnya.
Interaksi yang dilakukan ini dilakukan untuk menguatkan pertukaran kebudayaan
antar Korea Selatan dan China. Keadaan masyarakat yang sudah familiar dan
memiliki keterkaitan mengenai kebudayaan suatu negara akan meningkatkan
permintaan dari konsumen good di negara lain.55 Dengan memanfaatkan

popularitas yang ada di China terhadap konten kebudayaan Korea Selatan
menjadikan pengenalan dan promosi konsumen good di Korea mudah untuk
kembali menarik perhatian publik. Bentuk promosi yang dilakukan adalah dengan
menyelipkan beberapa produk Korea yang menjadi Product Placement dalam
beberapa produksi drama korea ataupun film.56
Dengan kembalinya industri hiburan Korea Selatan ke pasar China membantu
meningkatkan penghasilan ekspor konten Korea Selatan yang pada tahun 2017
mencapai $2,7 miliar dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga $3,4
miliar.57 Data ini membuktikan bahwa diplomasi publik yang memanfaatkan
publik figure akan memudahkan pihak yang diwakilinya akan mendapatkan
perhatian publik hingga mencapai level individu tertentu melalui interaksi yang
mereka lakukan.58 Para publik figure yang memasarkan karya mereka ke dalam
pasar China juga memengaruhi minat pembelian para masyarakat China untuk
membeli beberapa barang yang berkaitan dengan mereka. Album yang
dikeluarkan dan dipromosikan di China juga merupakan salah satu produk yang
menjadi konsumsi masyarakat China. Dari penjualan album para musisi di Korea
Selatan ini juga mengalami kenaikan setelah dilakukannya upaya diplomasi publik
untuk kembali mendekati publik China. Pada tahun 2018 jumlah penjualan digital
album dari para musisi Korea Selatan mencapai angka 34,4 juta Yuan atau setara
dengan $5,3 juta di China.59 Pendapatan yang diterima Korea Selatan dari
penjualan 15 drama Korea di China mencapai 90 miliar Won atau setara dengan

$75 juta pada saat boikot terhadap konten Korea Selatan benar benar diangkat
menurut Lee Ki Hoon, analis dari Hana Financial Investment.60
Dalam sektor eksport konsumen goods juga mengalami kenaikan akibat
kembalinya gelombang Hallyu di China. Beberapa produk yang sempat dihentikan
pemasarannya di China kembali menarik perhatian masyarakat China untuk
membelinya, diantaranya adalah produk kosmetik Korea Selatan yang semakin
populer. 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.61 Pada tahun 2019 ekspor produk kecantikan
menyumbang 1,82% jumlah ekspor Korea Selatan di China atau sekitar $2,46 miliar
produk kecantikan Korea Selatan di ekspor ke China.62 Tingginya popularitas
kosmetik Korea Selatan di China menunjukkan bahwa dengan semakin tingginya
exposure dari kebudayaan atau nilai yang dibawa oleh para pelaku diplomasi
publik akan memudahkan konsumen good untuk didistribusikan di negara
penerima.
Dengan semakin tingginya pandangan positif terhadap suatu negara maka akan
mendorong tingginya permintaan costumer good.63 Keadaan ini pula yang
menjadikan perusahaan ritel terbesar di Korea, Lotte Mart yang menjual barang
barang produksi Korea Selatan kembali menjalankan usahanya kembali di China.64
Gafik 1.1 (Eksport of goods and services (% of GDP) – Korea, Rep.,China)
menunjukkan peningkatan jumlah ekspor barang dan jasa Korea Selatan yang

mulai meningkat pada tahun 2017 setelah upaya normalisasi hubungan ini
dilakukan, dan menurun pada tahun 2019 dikarenakan krisis pandemic.

Grafik 1.1 Ekspor barang dan jasa Korea Selatan – China 2016-202065
Selain itu dengan peran para publik figure sebagai pelaku yang membantu
meningkatkan citra negara juga berdampak pada meningkatnya jumlah
wisatawan China yang berkunjung ke Korea Selatan. Pada tahun 2018 jumlah
wisatawan China yang berkunjung mencapai jumlah 4,7 juta penduduk dan pada
tahun 2019 jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 29%. Peningkatan ini
dinyatakan oleh Korean Tourism Organization dikarenakan sentimen masyarakat
China yang mulai meningkat.66 Sentimen terhadap Korea Selatan yang meningkat
ini menunjukkan keberhasilan dari diplomasi publik yang dilakukan oleh

Pemerintah Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat asing terhadap Korea Selatan.
Para publik figure ini dimanfaatkan perannya sebagai penghibur di kalangan
masyarakat, bentuk presentasi tersebut yang dilakukan oleh publik figure untuk
meningkatkan citra Korea Selatan diterima dengan baik oleh masyarakat China.
Andrew menyebutkan bahwa para publik figure ini dapat dengan efektif
melakukan gebrakan untuk melampaui batasan global yang sulit untuk dicapai
oleh negara.67 Dengan gebrakan dan tindakan yang melampaui batas yang tidak
dapat diambil oleh negara ini para publik figure menunjukkan kekuatan bahwa
dengan upaya meningkatkan citra negara juga dapat membantu untuk
meningkatkan

perekonomian

negara.

Kembali

meningkatnya

citra

dan

perekonomian Korea Selatan ini terjadi akibat jaringan yang sudah dibuat oleh
publik figure dengan para publik China terhadap produk produk Korea Selatan.
Inilah yang menjadikan publik diplomasi dapat berperan sebagai penyalur
hubungan antara pihak non pemerintah dengan publik luar negeri dan menjadi
alat untuk mempertahankan hubungan antar negara.68 Dengan melihat
keberhasilan yang ditunjukkan dari respon masyarakat China ini selanjutnya
interaksi yang terjadi antara publik China dengan publik figure Korea Selatan akan
dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan antar kedua
negara. Hal ini dikarenakan diplomasi publik memiliki tujuan jangka panjang untuk
mempertahankan hubungan kedua negara.
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