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Abstrak 

Demam Korean wave di Indonesia ditandai dengan terbentuknya berbagai klub 

Korea di negara ini. Padang, ibukota Sumatera Barat juga merupakan salah satu 

kota yang memiliki banyak klub Korea yang tersebar mulai dari universitas 

maupun pusat-pusat keramaian di kota ini. Artikel ini berupaya untuk 

mendeskripsikan bagaimana kecintaan terhadap produksi budaya populer dari 

negeri ginseng di aplikasikan oleh kawula muda di kota Padang melalui klub-

klub Korean wave yang mereka gabungi. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil 

observasi dan in depth interview yang dilakukan dengan pengurus dan anggota 

aktif klub Korean wave. Artikel ini menemukan bahwa kecintaan terhadap 

Korean wave diaplikasikan oleh anggota klub dengan cara aktif berkumpul, 

berlatih dance ala Korea dan mengikuti berbagai penampilan dan perlombaan 

yang berkaitan dengan budaya populer Korea Selatan. 

Kata kunci   

Korean wave, budaya populer, diplomasi publik 

Abstract 

Korean wave fever in Indonesia is applicated through the formations of Korean 

wave’s club in this country. Padang, the capital city of West Sumatera province 

is one of the cities that possess Korean wave’s clubs that spread from 

universities to the city crowd area. This article aims to describe the way the 

youth in Padang applicate their adorability to Korean wave through Korean 

wave club. This article is written based on observation and in-depth interview 

that conducted to the active member of the Korean wave club. This article finds 

that the adorability of the Korean wave is applicated with their activeness in a 

club meeting, exercising Korean dance and activeness in performing and 

attending Korean wave event. 
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Pendahuluan 

Korean wave merupakan istilah yang dialamatkan kepada boomingnya produk-produk 

budaya Korea Selatan keluar negara tersebut. Adapun yang tergolong sebagai produk 

budaya negara tersebut adalah drama, film, musik, dance, fashion, makanan, bahasa 

dan game (Jang & Paik, 2012). Fenomena Korean wave  ini mulai muncul pada 

tahun1990-an, dengan meledaknya drama Korea What is Love di Cina (Korean Culture 

and Information Service, 2011). Korean wave meneruskan suksesnya dengan 

pencapaian-pencapaian luar biasa yang dibukukan oleh produk – produk budaya 

negara tersebut, seperti meledaknya drama Korea Dae Jang Geum keberbagai negara 

(Korean Culture and Information Service, 2011), ditontonnya video PSY lebih dari 3.3 

juta  kali (Youtube, 2012)  dan penghargaan-penghargaan di tingkat dunia yang 

didapatkan oleh aktor dan aktrisnya (Effendi, 2012). 

Korean wave sendiri dikatakan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai elemen dalam 

Diplomasi Publiknya. Dalam website kementerian Luar Negeri (South Korean 

Government, 2017), dikatakan bahwa Korean wave merupakan elemen yang penting 

dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Lebih lanjut, diplomatic white paper 

tahun 2016 menyatakan bahwa kedutaan besar Korea Selatan diberbagai negara 

berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 

Korean wave, termasuk mengadakan berbagai perlombaan terkait dengan fenomena 

budaya tersebut (Affairs, 2016). Tidak hanya itu saja, pemerintah juga melakukan 

survei terhadap berbagai klub yang lahir terkait Korean wave untuk kemudian 

memberikan perhatian khusus terhadapnya. 

Pengakuan Korean wave sebagai elemen diplomasi publik memberikan beberapa 

tuntutan tersendiri terhadap budaya populer ini. Diplomasi publik merupakan sebuah 

aktivitas yang dilakukan oleh aktor atau aktor-aktor untuk menjangkau publik asing 

dengan tujuan menarik hati mereka (Cull, 2009; Tuch, 1990). Tujuan pelaksanaannya 

adalah untuk membuat masyarakat negara target berpihak kepada kebijakan luar negeri 

negara pelaksana yang pada dasarnya akan menguntungkan bagi negara pelaksana 

karena dapat menghasilkan keberpihakan. Dengan dicanangkannya Korean wave 

sebagai elemen diplomasi publik, maka dapat diasumsikan bahwa budaya populer ini 

membawa fungsi diplomasi publik seperti yang telah dijelaskan diatas. 

Masyarakat Padang merupakan contoh masayarakat yang menggandrungi produk 

budaya populer Korea Selatan, yang kemudian disalurkan dengan berkegiatan secara 

aktif di klub-klub Korean wave yang ada di kota ini. Artikel ini mencoba untuk 

mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota klub Korean wave 

sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap Korean wave. Studi ini erat kaitannya 

dengan pelaksanaan Diplomasi Publik ; yang didefinisikan sebagai sebuah kegiatan 

untuk menjangkau publik asing. Dikatakan bahwa diplomasi publik dapat digunakan 

untuk membuat publik asing jatuh cinta dan mau mengikuti apa yang diinginkan oleh 

negara pelaksana. Sehingga menarik untuk mengetahui bagaimana aplikasi kecintaan 
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terhadap Korean wave ini diaplikasikan oleh para pencintanya pada klub-klub Korean 

wave yang ada di kota Padang, yang merupakan langkah awal sebelum publik asing 

kemudian mengikuti keinginan negara pelaksana. 

Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualititatif dengan menggunakan observasi dan in-

depth interview kepada delapan klub Korean wave yang ada di kota Padang. Penelitian 

ini dilaksanakan pada tahun 2018, dengan observasi dilaksanakan pada rentang waktu 

bulan Maret—Juni 2018 dan finalisasi penelitian pada akhir Oktober 2018. Penelitian 

kualitatif dipilih sebagai metode penelitian ini karena tujuan dari penelitian ini adalah 

mendapatkan jawaban yang mendalam mengenai aplikasi dari kecintaan terhadap 

budaya populer pada anggota klub Korean wave yang sejalan dengan tujuan dari 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011). 

Adapun tempat penelitian adalah tempat latihan dari 8 Klub Korean wave  yaitu Glory 

days, Exo Padang, Army Padang, Elf_minangpadang, YP Entertainment, Shawol 

Padang, S2J dan K_Ido Squad. Sebenarnya tidak ada tempat latihan yang tetap yang 

dimiliki oleh klub-klub Korean wave ini, mereka melakukan latihan di berbagai pusat 

keramaian di kota Padang seperti taman budaya, Plaza Andalas, Gor H. Agus Salim 

dan terkadang diberbagai universitas dimana para anggota berkuliah seperti misalnya 

STKIP Darmalambaw. Tempat latihan lainnya adalah studio di Ampang dan KFC 

A.Yani. Biasanya kami menghubungi anggota klub terlebih dahulu untuk mengetahui 

lokasi latihan mereka. 

Penelitian ini terdiri dari ketua peneliti yang merupakan dosen di Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Universitas Andalas dan 5 orang anggota. 2 orang anggota 

tim merupakan dosen pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, 

1 orang anggota merupakan alumni jurusan HI dan 2 orang merupakan mahasiswa di 

jurusan HI. Selain struktur dalam tim ini, dalam melakukan penelitian kami juga 

dibantu oleh sepuluh orang enumerator yang membantu kami dalam melakukan 

observasi awal penelitian.  

Selanjutnya, kami melakukan dua tahapan dalam menentukan sampel yang diteliti. 

Pada tahap pertama, kami mendata seluruh klub Korean wave  yang ada di kota 

Padang. Kami menemukan bahwa terdapat 12 klub dikota Padang. Pada awalnya 

penelitian ini menargetkan untuk meneliti ke 12 klub yang kami temukan. Tetapi 

dalam perjalanannya, 2 klub menolak untuk diteliti dengan alasan klub sedang vacuum 

karena anggotanya sedang sibuk kuliah dan yang lain menolak karena merasa bahwa 

penelitian ini akan ada hubungannya dengan pemilu, mengingat Indonesia sedang 

dalam persiapan untuk pemilu Presiden dan Legislatif pada tahun 2019. Untuk klub 

yang kedua, walaupun enumerator kami telah mencoba untuk meyakinkan bahwa 

penelitian ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu, akan tetapi penjelasan 

kami sepertinya kurang diyakini oleh klub tersebut, sedangkan 2 klub lainnya tidak 
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menjawab saat kami mengontak mereka, sehingga pada akhirnya tersisa 8 klub yang 

bersedia untuk menjadi objek penelitian kami. Pada tahap kedua, kami memilih sampel 

untuk wawancara ringan pada tahap observasi yang dipilih secara random. Artinya 

kami melakukan interview terhadap beberapa anggota klub karena memang ingin 

mendapatkan informasi-informasi awal mengenai klub tersebut.  

Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukannya dengan menggunakan 2 teknik 

yaitu teknik observasi dengan wawancara ringan dan wawancara mendalam. Pada 

tahap observasi awal, kami mencoba mencari tau kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh klub ini dengan cara mendatangi tempat latihan mereka dan memperhatikan 

mereka saat melakukan kegiatan. Observasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

klub-klub yang kami teliti ini memang merupakan klub yang aktif dalam 

melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Korean wave. Untuk mengkonfirmasi 

hasil observasi tersebut, kami melakukan beberapa percakapan dengan anggota klub, 

percakapan ini dilakukan termasuk untuk mendapatkan beberapa informasi mendetail 

mengenai klub yang tidak bisa kami dapatkan informasinya di dunia maya. Pada 

tahapan ini, kami juga melakukan finalisasi terhadap draf interview yang telah kami 

persiapkan sebelumnya. Setelah mendapatkan klub yang potensial untuk 

diwawancarai, kami kemudian menghasilkan sebuah draf wawancara yang berisikan 

40 pertanyaan. Pertanyaan ini pun dapat berkembang pada saat pelaksanaan in-depth 

interview. 

Untuk teknik analisis data, kami melakukan 3 tahapan dalam pelaksanaannya. Tahap 

pertama merupakan tahap deskripsi awal yang dilakukan setelah observasi dan 

wawancara awal. Hasil dari tahapan ini adalah deskripsi yang jelas mengenai masing-

masing klub yang hendak diteliti. Tahap kedua merupakan tahap reduksi data yang 

dilakukan dengan menetapkan lima kriteria yaitu usia klub Korea, jumlah anggota 

klub, struktur organisasi, jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh klub dan yang kelima 

intensitas kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya reduksi data kami lakukan 

dengan mengambil klub yang paling ideal, yaitu yang paling lama usianya, yang 

banyak jumlah anggota klubnya, yang memiliki struktur organisasi yang baik, yang 

memiliki jenis kegiatan yang variatif dan yang memiliki intensitas kegiatan yang 

tinggi. Pada tahapan ini, kami menyisakan 3 klub untuk dilakukan interview mendalam 

yaitu YP Entertainment, S2J dan Glory Days. Adapun untuk menentukan responden 

yang menjadi sasaran wawancara mendalam, kami memilih orang-orang yang ada 

pada struktur organisasi klub seperti ketua, wakil ketua, sekretaris ataupun anggota 

klub yang aktif dalam mengikuti kegitan klub. Pada tahapan kedua ini kami melakukan 

wawancara terhadap responden diatas dengan berbekalkan draf wawancara yang 

terdiri dari 40 pertanyaan tersebut. 
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Tinjauan Pustaka 

Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, kami menggunakan  konsep Diplomasi 

Publik. Diplomasi Publik dikatakan oleh Nye (Nye, 2008) merupakan media yang 

telah lama digunakan oleh negara untuk menghasilkan soft power, yang merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi publik asing sehingga publik asing itu kemudian 

rela untuk melakukan apa yang diinginkan oleh aktor pelaksana tanpa merasa terpaksa. 

Konsep Diplomasi Publik ini telah mengalami evolusi yang menyebabkan 

bervariasinya aktor yang melaksanakan diplomasi publik. Diawal kemunculannya 

diplomasi publik erat kaitannya dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk mendekati publik asing dengan tujuan utama untuk 

memudahkan pencapaian kepentingan nasional negara tersebut (Trisni, Isnarti, 

Afriani, & Ferdian, 2018). Disini terlihat bahwa aktor dari diplomasi publik tersebut 

adalah pemerintah.  Selanjutnya, melalui definisi yang diberikan oleh  Paul Sharp , 

dikatakan bahwa diplomasi publik merupakan “the process by which direct relations 

are pursued with a country’s people to advance the interest and extend the values of 

those being represented,....”(Sharp, 2005). Pada definisi ini, Sharp tidak menyebutkan 

secara jelas mengenai aktor yang melaksanakan diplomasi publik. Hal ini sepertinya 

berkaitan erat dengan evolusi diplomasi publik yang memberikan kesempatan kepada 

aktor swasta sebagai pelaksana diplomasi publik. Selanjutnya terdapat juga definisi 

yang diberikan oleh Nicholas J. Cull (Cull, 2009) yang menyatakan diplomasi publik 

sebagai “an international actor’s attempt to manage  the international environment 

through engagement with foreign public”. Dapat digaris bawahi beberapa poin dari 

penjelasan diatas yaitu ; target dari diplomasi publik adalah masyarakat asing, 

pelaksana dapat saja negara atau non-negara, tujuannya adalah untuk memperkenalkan 

negara yang diwakili. 

Diplomasi publik sendiri biasanya di eksekusi dengan menggunakan media-media 

yang disukai dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Media ini dapat berupa 

kebudayaan yang disukai, termasuk produk-produk budaya populer yang disukai oleh 

masyarakat asing. Korean wave tergolong kepada budaya populer yang digunakan 

oleh pemerintah Korea Selatan untuk memikat hati masyarakat asing. Elfing-Hwang  

dalam risetnya menemukan bahwa Project K yang dilaksanakan di Franfurt berhasil 

menarik perhatian masyarakat Jerman (Elving-Hwang, 2013) . Project K bertujuan 

untuk meningkatkan komunikasi antar budaya antara Korea dan Jerman. Project K 

tidak menampilkan budaya tradisional Korea yang asli, melainkan mahasiswa 

dipersilahkan untuk membuat proyek berdasarkan kreatifitas mereka untuk 

masyarakat Franfurt namun tetap menampilkan beberapa budaya Korea yang mereka 

sukai. Project K berhasil meraih suskes dengan menarik lebih dari 2.000 pengunjung 

selama satu akhir pekan saja. Kesuksesan Project K memperlihatkan bahwa budaya 

Korea termediasi dengan konsumen lokal dengan tanpa paksaan untuk menyuguhkan 

budaya otentik Korea, tetapi menampilkan budaya Korea yang sudah disesuaikan 
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dengan budaya lokal , namun hal ini berhasil menjadi salah satu bentuk soft power 

yang efektif. 

Selanjutnya, Daniel II dan Musgrave menjelaskan bahwa budaya populer dapat 

menjadi sebuah alat yang efektif untuk mempengaruhi publik asing (Daniel & 

Musgrave, 2017). Melalui risetnya, mereka menemukan bahwa dengan mengkonsumsi 

budaya populer secara aktif, maka para audience akan memproses apa yang mereka 

tonton, sehingga seolah-olah mereka menyaksikan sendiri fenomena yang diceritakan 

dalam budaya populer yang mereka lihat. Hal ini lebih lanjut menurut kedua penulis 

tersebut dapat merubah kepercayaan, mempengaruhi pandangan mereka dan bahkan 

dapat merubah ide-ide yang sebelumnya mereka miliki. Disini, dikatakan bahwa 

budaya populer merupakan sebuah alat yang baik untuk mempengaruhi dan merubah 

pandangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan argumen yang diberikan oleh Nye 

(2008) bahwa “A country may obtain the outcomes it wants in world politics because 

other countries want to follow it, admiring its values, emulating its example, and/or 

aspiring to its level of prosperity and openness”. Artinya disini, pencapaian 

kepentingan negara terhadap negara lain akan lebih mudah dilaksanakan jika negara 

target telah dibentuk pemikirannya tanpa menggunakan paksaan, sehingga kemudian 

mereka akan mengikuti keinginan negara pelaksana diplomasi publik tanpa harus 

dipaksa. 

Terkait dengan penjabaran diatas, maka penelitian ini tertarik untuk meneliti tahapan 

awal dari kecintaan terhadap budaya populer yang kemudian secara tidak sadar akan 

diperlihatkan melalui peniruan dari budaya populer yang pada tahap lanjut akan 

berpengaruh terhadap keberpihakan terhadap negara tersebut. Kami akan melihat 

bagaimana kecintaan terhadap Korean wave diaplikasikan oleh anggota klub Korean 

wave di kota Padang. Dengan mengetahui pengaplikasian kecintaan yang mereka 

perlihatkan, kami berharap akan dapat mengetahui keberpihakan seperti apa yang 

ditunjukkan oleh para penggemar ini. Dengan berpihaknya masyarakat terhadap 

negara tersebut, maka diharapkan bahwa masyarakat ini akan memberikan 

keberpihakan-keberpihakan pada saat negara mengeluarkan sebuah kebijakan tertentu. 

Hasil dan Pembahasan 

Setelah melakukan reduksi data dengan metode yang telah dijelaskan diatas, tersisa 

tiga klub yang memenuhi indikator untuk dijadikan target wawancara mendalam yaitu 

YP Entertainment, S2J dan Glory Days. Dari ketiga klub tersebut, kami mengambil 

masing-masing tiga orang responden sebagai narasumber dari interview yang kami. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana 

anggota klub ini mengaplikasikan kecintaan mereka terhadap Korean wave dengan 

melihat apa saja kegiatan yang  berkaitan dengan Korea Selatan yang mereka lakukan 

dan seberapa intensif mereka melakukannya. Berikut merupakan hasil wawancara 

yang telah kami sarikan dari narasumber 1—9 
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Narasumber pertama berasal dari klub YP Entertainment. Kecintaan terhadap Korean 

wave diwujudkannya dengan bergabung dengan klub yang mengakomodasi hobinya 

tersebut. Kebetulan YP Entertainment merupakan sebuah klub yang mewadahi 

anggota yang menyukai Korean Dancing. Klub ini sangat aktif melaksanakan kegiatan 

latihan dan narasumber pertama ini memperlihatkan kecintaannya terhadap produk tari 

Korea dengan cara aktif mengikuti setiap latihan yang dilaksanakan oleh klub. Selain 

itu, narasumber pertama ini juga terlibat aktif dalam berbagai maupun memberikan 

penampilan pada berbagai acara yang ada di kota Padang. Selain itu, narasumber 

pertama ini menunjukkan kecintaannya dengan gemar mengikuti model fashion dari 

Korea yang menurutnya sangat menarik. Selain itu, narasumber kami juga 

memperlihatkan ketertarikan yang sangat besar terhadap berbagai produk elektronik 

yang muncul pada drama Korea, walau pada kenyataannya baru handphone yang dibeli 

oleh narasumber ini. 

Narasumber kedua dan ketiga masih berasal dari klub YP Entertainment. Narasumber 

kedua  hanya menyukai produk musik dari Korea Selatan, sehingga dia 

mewujudkannya dengan ikut aktif dalam setiap latihan klub, perlombaan dance dan 

ikut serta dalam berbagai penampilan yang dilakukan oleh klub. Narasumber kedua ini 

tidak menyukai produk lainnya kecuali musik. Adapun narasumber ketiga 

mewujudkan kecintaannya terhadap Korean wave selain dengan terlibat aktif pada 

setiap kegiatan klub, narasumber ketiga juga mengungkapkan minatnya yang tinggi 

untuk membeli produk kosmetik dari negara ginseng.  

Narasumber ke empat, kelima dan ke enam berasal dari klub S2J. Ketiga narasumber 

mengakui bahwa kecintaan terhadap Korean wave mereka aplikasikan dengan cara 

berlatih dance secara rutin. Ketiga anggota klub ini rutin mengikuti latihan dance 

sebanyak satu kali dalam seminggu dan dapat bertambah menjadi 3 kali dalam 

seminggu jika sedang ada perlombaan yang akan mereka ikuti. Narasumber ke 4 

mengaku bahwa selain dance, dia juga menggemari produk Korean wave lainnya 

seperti drama dan bahasa. Kecintaannya terhadap fenomena budaya ini dia wujudkan 

dengan cara aktif mempelajari bahasa Korea melalui media on-line.selain itu, 

narasumber ini juga memperlihatkan keinginan yang kuat untuk membeli produk 

fashion dan kosmetik dari Korea Selatan. Narasumber kelima juga menunjukkan 

ketertarikannya terhadap produk fashion dan kosmetik dari Korea Selatan, tetapi selain 

hal tersebut, narasumber ini juga mengakui bahwa dia tertarik dengan iklan wisata 

Korea Selatan, narasumber ini sangat ingin untuk berwisata ke Korea Selatan. 

Narasumber ke enam mengaplikasikan kesukaannya terhadap Korean wave selain 

dengan rajin ikut latihan dan perlombaan, juga dengan mempelajari bahasa Korea. Saat 

ini, narasumber ke enam telah mampu memba tulisan Korea, walaupun belum mampu 

berbicara bahasa Korea dengan fasih. 

Selanjutnya, narasumber ketujuh, kedelapan dan kesembilan berasal dari klub Glory 

Days. Klub ini merupakan klub yang berfokus pada dance cover. Ketiga narasumber 
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merupakan anggota klub yang rajin dalam mengikuti kegiatan latihan dance yang rutin 

dilaksanakan di klub. Ketiganya juga aktif dalam mengikuti berbagai perlombaan yang 

biasanya diadakan di kota Padang. Selain itu, jika ada kesempatan yang 

memungkinkan bagi mereka untuk melakukan performace, mereka akan 

melakukannya. Narasumber ketujuh  mengaplikasikan kegemarannya terhadap 

Korean wave dengan mempelajari bahasa Korea. Selain itu, ia juga ingin sekali 

mengunjungi Korea Selatan, karena merasa bahwa budaya orang Korea ini sangat 

menawan. Dari narasumber kedelapan kami mengetahui bahwa narasumber ini 

mengaplikasikan kegemarannya terhadap produk-produk budaya Korea Selatan 

dengan cara membeli kosmetik dan barang elektronik dari Korea Selatan. Adapun 

untuk fashion nya, walaupun menyukai fashion dari negara ginseng, tetapi narasumber 

ke delapan ini merasa bahwa fashion ala Korea Selatan tidak cocok untuk digunakan 

di Padang, karena budaya sopan santun yang berbeda.  Narasumber terakhir juga 

mempelajari bahasa Korea dan memiliki keinginan yang tinggi untuk dapat 

mengenyam pendidikan di Korea Selatan, karena menurutnya negara ini merupakan 

negara yang sangat menarik untuk dikunjungi. Narasumber yang terkahir ini 

mengaplikasikan kegemaran terhadapan Korean wave dengan cara menonton drama, 

musik dan tarian dari Korea setiap hari melalui Youtube ataupun tv kabel. 

Diskusi  

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, dapat ditemukan bahwa para 

penggemar Korean wave ini memperlihatkan aplikasi kecintaan yang cenderung 

mengikuti trend pada Korean wave.  Ketiga klub ini merupakan klub yang dibentuk 

karena kecintaan pada dance dan musik Korea, maka aplikasi  nyata yang dimiliki oleh 

semua anggota klub adalah ke intensifan mereka dalam menggeluti bidang dancing 

dan musik ini. Kesembilan narasumber mengikuti latihan di klub merea masing-

masing dengan rajin, bahkan cenderung sangat rajin ketika mereka akan mengikuti 

perlombaan ataupun akan tampil pada sebuah kegiatan. Anggota klub terindikasi 

memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berlatih dan mempersembahkan penampilan 

pada berbagai kegiatan. Selain itu, aplikasi lain dari kecintaan terhadap dance Korea 

ini adalah penggunaan fashion ala Korea pada saat mereka tampil. Fashion dirasa 

sebagai alat penunjang penampilan yang utama, karena dengan melihat kostum yang 

mereka gunakan, orang akan dapat dengan mudah mengenali bahwa mereka akan 

membawakan penampilan yang berhubungan dengan Korean wave. Pada poin pertama 

ini terlihat bahwa kehidupan para anggota klub memang berfokus kepada latihan-

latihan untuk dapat meningkatkan eksistensi klubnya; bagi mereka latihan dan 

berlomba merupakan nafas dari kehidupan klub. Pada poin pertama ini, terlihat bahwa 

argumen Joseph Nye bahwa “a country may obtain the outcomes it wants in world 

politics because other countries want to follow it, admiring its values, emulating its 

example, and/or aspiring to its level of prosperity and openness” telah teraplikasi. Para 
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anggota klub ini telah melakukan latihan-latihan, meniru gaya pakaian dan bahkan 

gaya hidup artis favorit mereka yang berasal dari Korea. 

Hal kedua yang menjadi jawaban mayoritas dari anggota klub adalah keinginan 

mereka untuk membeli produk-produk yang mereka lihat ditampilkan pada produk 

budaya populer Korea. Contoh dari produk yang ingin dibeli ini adalah barang-barang 

elektronik dari Korea, yang biasanya memang membanjiri setiap drama yang di release 

oleh negeri ginseng. Terlihat handphone, mobil, kulkas, rice cooker dan benda 

elektronik lainnya sering ditampilkan di drama Korea. Dampaknya kami temukan pada 

narasumber kami, kebanyakan dari mereka telah menggunakan telpon seluler dari 

Korea Selatan, walaupun kami belum menemukan narasumber yang menggunakan 

barang-barang elektronik lain. Pada kenyataannya, narasumber kami memperlihatkan 

keinginannya yang besar untuk membeli produk elektronik lainnya yang di produksi 

oleh Korea Selatan, akan tetapi sungguh disayangkan bahwa produk-produk tersebut 

masih sulit untuk didapatkan dipasaran, sehingga keinginan para narasumber ini masih 

belum bisa diwujudkan. Selain barrang elektronik, narasumber juga memperlihatkan 

ketertarikan mereka yang tinggi terhadap produk kosmetik dari Korea Selatan. Artis, 

aktris, aktor yang muncul pada setiap produksi budaya Korea adalah merea-mereka 

yang memiliki kulit sangat mulus dan menarik, sehingga hal ini membuat narasumber 

berpikir bahwa kosmetik yang dikeluarkan oleh negara tersebut adalah kosmetik yang 

dapat membuat kulit menjadi tampil lebih baik. 

Selanjutnya, terdapat narasumber yang aktif mempelajari bahasa Korea. Keinginan ini 

pada awalnya tumbuh karena menonton drama Korea dan melantunkan lagu Korea. 

Lama kelamaan keinginan untuk menguasai bahasa Korea pun tumbuh dikalangan 

mereka. Artinya disini, produk drama dan musik telah berhasil menggaet penontonnya 

untuk tertarik mempelahari bahasa Korea. Bahasa Korea sendiri juga dimasukkan 

kedalam produk Korean wave. Drama dan musik yang dijual oleh house production 

telah berhasil dalam memancing anggota klub ini untuk mempelajari bahasa Korea. 

Bahkan banyak diantara mereka yang telah mampu untuk bercakap-cakap dengan 

menggunakan bahasa Korea. Selain itu, drama Korea yang terindikasi berhasil dalam 

mempromosikan keindahan alam, keindahan budaya, keragaman makanan dan 

keramahan orang Korea. Hal ini dapat disimpulkan dari keinginan para anggota klub 

untuk berkunjung ke Korea. Kebanyakan diantara mereka bahkan menginginkan 

skema pertukaran pelajar, agar dapat tinggal di Korea Selatan dalam kurun waktu yang 

panjang. 

Dari penjabaran diatas dapat diambil pemahaman bahwa ternyata produk budaya 

populer yang sangat booming seperti Korean wave dapat menjadi alat untuk merubah 

kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah. Di kota Padang, kami 

menemukan indikasi bahwa para penggemar Korean wave ini mengaplikasikan 

kecintaan mereka terhadap fenomena ini dengan turut melakukan atau mencontoh apa-

apa yang mereka lihat di televisi. Hal pertama yang mereka contoh adalah dance yang 
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sering mereka lihat pada penampilan artis-artis musik Korea. Selanjutnya mereka juga 

menjadikan latihan dance ini sebagai fokus kegiatannya, yang dibuktikan dengan 

rajinnya mereka menghadiri latihan yang dilakukan di klubnya. Disini kita bisa 

mengatakan bahwa tarian tradisional dan tarian Barat yang sempat merambah 

kehidupan manusia pada masanya telah mulai tergusur oleh aktivitas yang dilakukan 

oleh anggota klub Korea. Selanjutnya, terlihat juga aplikasi penggunaan barang 

elektronik dan fashion pada penggemar ini. Artinya, bagi mereka menggemari itu akan 

serangkaian dengan menggemari apa-apa yang mereka lihat pada tayangan budaya 

populer, sehingga mereka merasa ingin menggunakannya. Setidaknya aktivitas ini 

cukup membahayakan bagi produk impor yang telah lama ada di Indonesia dan 

mengincar pasar Indonesia. Hal lain yang menarik seiring dengan Korean wave ini 

adalah meningkatnya keinginan anggota klub untuk mepelajari bahasa Korea dan 

keinginan untuk mengungi Korea Selatan. Terlihat indikasi bahwa narasumber kami 

mengaplikasikan hal-hal yang mereka lihat dalam produk budaya populer dalam 

kehidupan nyatanya. 

Penutup 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegemaran terhadap sebuah produk 

budaya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan pendapatan negara 

tersebut, karena anggota klub yang telah “jatuh cinta” kepada Korean wave cenderung 

memiliki keinginan untuk membeli barang-barang produksi Korea Selatan yang 

muncul pada drama, film atau pun musiknya. Fenomena ini memberikan indikasi 

bahwa budaya populer merupakan instrumen yang paling tepat untuk digunakan dalam 

merangkul publik asing. Tanpa disadari oleh publik asing, mereka telah dengan 

sukarela mengikuti apa saja yang mereka lihat pada budaya populer. Yang terjadi pada 

fenomena ini adalah apa yang dikatakan oleh Joseph Nye sebagai terciptanya soft 

power, dimana ketika publik asing telah dengan sukarela mengikuti keinginan dari 

aktor yang melaksanakan diplomasi publik (Nye, 2008) 

Penulis melihat bahwa keinginan untuk mengikuti Korean wave yang dimiliki oleh 

para anggota klub merupakan step awal dari terciptanya soft power yang dibutuhkan 

negara. Saat ini, terlihat indikasi bahwa kegemaran terhadap Korean wave 

memberikan dampak positif terhadap bidang ekonomi, dimana terdapat keinginan 

untuk mengkonsumsi beberap produk negara ginseng. Akan tetapi dalam konteks 

negara,  terdapat juga kepentingan  politik yang berkaitan dengan tercapainya 

kebijakan luar negeri. Pada dasaranya pelaksanaan diplomasi publik dengan 

melibatkan Korean wave merupakan “senjata” ideal untuk meraih kebepihakan 

terhadap kebijakan luar negeri. Penulis menyarankan bahwa untuk mencapai hal ideal 

ini, diperlukan keterlibatan pemerintah terkait konten dari produk budaya yang akan 

diekspor. Jika kepentingan negara dapat disertakan dalam setiap produk yang dijual, 

maka kemungkinan besar anggota klub akan memiliki wawasan baru yang tidak hanya 

berhubungan dengan bidang ekonomi. 
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