BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Upaya diplomasi publik yang dilakukan publik figure Korea Selatan dilakukan dengan cara
mendekati publik dengan berinteraksi secara langsung melalui platform social media.
Interaksi ini dilakukan dalam bentuk live streaming dan beberapa game broadcast yang juga
melibatkan publik didalamnya untuk berinteraksi secara lansung. Upaya yang dilakukan tidak
hanya langsung dilakukan oleh publik figure, agensi hiburan Korea Selatan juga melakukan
upaya untuk kembali menarik minat publik terhadap kebudayaan Korea Selatan. Tindakan
yang diambil adalah dengan melakukan lokalisasi dengan cara memanfaatkan sumber global
mereka yaitu peserta pelatihan yang memiliki kewarganegaraan China disatukan dalam
sebuah group yang nantinya akan membawa music K-Pop ke dalam industri China dengan
beberapa sentuhan kebudayaan China.
Bentuk kerjasama baru antara industri hiburan China dan Korea juga dikembangkan sebagai
bentuk pertukaran budaya antar kedua negara untuk semakin mempererat hubungan
kebudayaan keduanya. Kerjasama antar industri hiburan Korea Selatan dan China ini
mendatangkan perubahan minat publik China terhadap preferensi mereka terhadap
penyanyi. Publik China kini lebih menggemari penyanyi yang tergabung dalam sebuah group
layaknya K-Pop idol dibandingkan penyanyi solo. Perubahan ini terjadi setelah lokalisasi yang
dilakukan oleh para agensi hiburan Korea Selatan dan juga setelah salah satu perusahaan

konten Korea Selatan memberikan lisensi hak tayang sebuah program kepada salah satu
televise China. Perubahan preferensi publik China ini menunjukkan kembalinya industri music
Korea Selatan kedalam pangsa pasar China dan disambut dengan baik oleh publik dengan
dibuktikan dari kembali meningkatnya penjualan album digital dari para penyanyi Korea
Selatan.
Perubahan sikap publik China terhadap konten kebudayaan Korea Selatan ini menunjukkan
keberhasilan dari pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh publik figure Korea
Selatan. Jan Melissen melihat tujuan dari dilakukannya diplomasi publik adalah untuk
mengubah dan mengkonstruksi opini publik luar negeri dan nantinya akan menjadi alat
untuk mempertahankan hubungan luar negeri antar negara. Memanfaatkan publik figure
yang memiliki kredibilitas dan terpercaya menjadikan pelaksanaan diplomasi publik berjalan
lebih mudah, dengan menggunakan Hallyu sebagai alat untuk mendekati publik China
menjadikan upaya untuk melakukan normalisasi dapat berjalan lebih mudah. Minat publik
terhadap Hallyu yang masih tinggi memudahkan para pelaku diplomasi publik untuk kembali
memasuki lapisan mereka.
Kembalinya minat publik terhadap Hallyu dan Korea Selatan menjadikan kembalinya
perekonomian Korea Selatan yang sempat terdampak akibat boikot yang dilakukan oleh
China. Keadaan ini membuktikan pernyataan Andrew F. Cooper bahwa dengan menyertakan
publik figure maka akan membantu keuangan bagi pihak yang diwakilinya. Masyarakat China
kembali menaruh minatnya terhadap produk produk hasil industri Korea Selatan yang
mengakibatkan meningkatnya jumlah ekspor Korea Selatan ke China pasca dilakukannya

upaya normalisasi yang memanfaatkan publik figure sebagai pelaku diplomasi publik.
Keadaan inilah yang menjadikan kondisi hubungan Korea Selatan dan China kembali normal
seperti semula dengan bentuk bentuk kerjasama ekonomi yang berjalan dengan padu dan
hubungan kedua negara yang kembali di fase normal seperti sebelum adanya boikot.
Upaya yang dilakukan oleh China untuk memberikan balas dendam ekonomi terhadap Korea
Selatan berhasil menyadarkan mereka mengenai pentingnya pasar China terhadap
perekonomian Korea Selatan. Sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk mengembalikan
kerjasama yang sudah berlangsung lama bagi keduanya. Namun tingginya minat publik China
terhadap konten kebudayaan Korea Selatan juga menjadikan Korea Selatan mudah untuk
kembali memasuki pasar mereka dan melakukan normalisasi hubungan kerjasama dengan
beberapa pihak yang terlibat sebelumnya serta mengembalikan laju perekonomian mereka.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa publik figure Korea Selatan memiliki peran yang besar
dalam upaya diplomasi publik dalam mencapai kondisi normal bagi Korea Selatan dan
menjaga hubungan persahabatan yang baik bagi kedua negara hal ini yang menunjukkan
bahwa upaya diplomasi publik berhasil dilakukan.
4.2 Saran
1. Saran untuk Pemerintah Korea Selatan
Setelah mendalami mengenai permasalahan ini, penulis ingin memberikan beberapa saran
bagi Pemerintah Korea Selatan. Penulis menemukan beberapa permasalahan baru yang
muncul terkait hubungan antara Korea Selatan dan China selama upaya normalisasi
hubungan dilakukan oleh Korea Selatan, diantaranya adalah beberapa konten kebudayaan

Korea Selatan yang ditayangkan dianggap sebagai sebuah topic yang sensitive terhadap
hubungan China dan Korea ataupun dengan negara lain yang merupakan partner kerjasama
Korea Selatan. Sehingga penulis memberikan saran kepada pemerintah Korea Selatan dan
pihak yang bertugas berkaitan dengan penyiaran dan konten kreatif untuk memantau
mengenai isi konten yang nantinya akan ditayangkan dan dinikmati oleh publik luar negeri.
tindakan ini diharapkan nantinya akan mencegah kembali terjadinya boikot terhadap konten
kebudayaan Korea Selatan di negara tertentu.
2. Saran untuk Pembaca
Dalam penulisan penelitian ini penulis hanya memfokuskan mengenai hubungan Korea
Selatan dan China. Untuk lebih membuka wawasan bagi pembaca dan meluaskan padangan
mengenai permasalahan ini, penulis menyarankan pembaca juga untuk mendalami
mengenai hubungan politik antara Korea Selatan, Korea Utara, China dan Amerika untuk
lebih memahami lebih dalam dan luas mengenai permasalahan THAAD ini.
3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan
dari analisis dan data yang penulis sajikan. Dalam penelitian selanjutnya mengenai
permasalahan ini penulis lebih mengharapkan analisis yang lebih mendalam lagi mengenai
hubungan kerjasama perekonomian dan hubungan politik antara Korea Selatan dan China
serta berkaitan dengan respon Amerika Serikat terkait tindakan Korea Selatan yang condong
ke China. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini menggunakan sudut

pandang lain dengan memfokuskan hubungan politik diantara ketiga negara tersebut.
Dengan begitu maka akan melengkapkan perjalanan penelitian ini.

