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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN MELALUI PROGRAM 

MUSLIM-FRIENDLY TAHUN 2015-2017 

 

Jihaan R Tabriiz 135120400111027 

Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya 

 

 Penelitian ini meneliti tentang implementasi diplomasi publik melalui program 

muslim-friendly pada tahun 2015-2017 yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan. 

Muslim-friendly sendiri merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea 

Selatan dengan tujuan untuk menarik perhatian wisatawan muslim serta membuat Korea 

Selatan sebagai negara ramah muslim. 

 Korea Selatan terkenal akan budaya populernya yaitu, K-pop. Hal inilah yang 

membuat banyak masyarakat internasional yang berkunjung ke Korea Selatan tidak terkecuali 

wisatawan muslim. Namun di sisi lain, Korea Selatan juga terkenal sebagai negara yang rasis 

terhadap minoritas di negeri yang dijuluki Negeri Ginseng tersebut. Sehingga program 

muslim-friendly yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan termasuk langkah yang 

cukup berani. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Korea Selatan menggunakan 

diplomasi publik nya melalui program muslim-friendly. Penelitian ini kemudian akan 

menjabarkan proses diplomasi publik Korea Selatan melalui program muslim-friendly sebagai 

salah satu bentuk memberikan citra serta image baru bagi Korea Selatan terhadap wisatawan 

muslim negara-negara mayoritas muslim menggunakan konsep Diplomasi Publik milik 

Joseph S. Nye. 

Kata Kunci: Diplomasi Publik, Korea Selatan, Muslim-Friendly 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF SOUTH KOREA’S PUBLIC DIPLOMACY THROUGH 

MUSLIM-FRIENDLY PROGRAM IN 2015-2017 

Jihaan R Tabriiz 135120400111027 

Program of International Relation Studies Faculty of Political Science 

University of Brawijaya 

 

 This research discusses about the implementation of public diplomacy through 

Muslim-friendly program in 2015-2017 established by the South Korean government. 

Muslim-friendly is a program that issued by the South Korean government with the aim of 

attracting Muslim tourists and making South Korea to be a Muslim-friendly country. 

 South Korea is famous for their popular culture, K-pop. Because of that, many 

international communities visiting South Korea including Muslim tourists. But on the other 

side, South Korea is also known as a racist country against minorities in the country that 

called “Ginseng Country”. So that the Muslim-friendly program issued by the South Korean 

government is quite a brave step. 

 This research aims to explain how South Korea uses their public diplomacy through a 

Muslim-friendly program. This research will then describe the South Korean public 

diplomacy process through the Muslim-friendly program as one form of providing a new 

branding and image for South Korea towards Muslim tourists and majority Muslim countries 

using Joseph S. Nye's Public Diplomacy concept. 

Keywords: Public Diplomacy, South Korea, Muslim-friendly 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam beberapa tahun terakhir, nama Korea Selatan memang tidak asing 

di telinga masyarakat internasional. Hal tersebut dikarenakan populernya salah 

satu budaya Korea Selatan, yaitu Korean Wave. Masyarakat internasional pun 

sudah tidak asing lagi dengan kata Korean Wave yang dimana merupakan 

fenomena dimana menyebarnya budaya-budaya Korea Selatan melalui 

musik,drama, film, dan fashion.
1
 Karena perkembangan budaya populernya, hal 

tersebut juga menjadi salah satu faktor Korea Selatan sebagai negara yang 

diperhitungkan dalam menjalin mitra. Kepopuleran Korean Wave sendiri 

sebenarnya sudah muncul dari tahun 1990-an. Fenomena tersebut semakin dikenal 

semenjak Korea Selatan menjalin hubungan diplomatik dengan China pada tahun 

1992 yang dimana terlihat dari populernya drama dan musik Korea Selatan di 

salah satu komunitas di China.
2
 

 Kepopuleran Korean Wave dapat dirasakan hampir seluruh negara di 

dunia. Mulai dari Amerika, Eropa, hingga Asia. Indonesia pun tak luput dari 

demam Korean Wave. Di Indonesia sendiri, Korean Wave sudah masuk sejak 

tahun 2000-an awal melalui drama-drama seperti, Winter Sonata, Endless Love, 

                                                           
1
 Valentina Marinescu, The Global Impact of South Korean Popular Culture: Hallyu Unbound 

(London: Lexington Books, 2014) Hal. 2 
2
 Ibid 



 
2 

 

dan Full House.
3
 Namun, puncak kepopuleran Korean Wave di Indonesia baru 

terasa sekitar tahun 2011 melalui K-pop. Beberapa artis yang mengawali 

kepopuleran K-pop di Indonesia antara lain, Bigbang, Super Junior, SHINee, dan 

SNSD.
4
  

 K-pop sendiri merupakan perpaduan antara genre-genre musik yang sudah 

ada seperti R&B, Blues, Hip-hop, dsb dengan musik Korea Selatan. K-pop 

biasanya didominasi oleh boyband dan girlband. Boyband dan girlband asal 

Korea Selatan memiliki standarisasi yang cukup tinggi sehingga bisa menarik 

perhatian masyarakat seperti, berwajah cantik dan tampan, bertubuh ideal, multi-

talenta, dsb. Puncaknya adalah pada tahun 2012 dimana Gangnam Style yang 

dibawakan oleh Psy terkenal di dunia internasional dengan tarian khas nya yaitu, 

tarian menunggang kuda. Setelah k-drama dan k-pop, pengaruh Korean Wave 

terus mewabah di kehidupan masyarakat internasional bahkan sampai di bidang 

fashion dan kuliner sehingga tidak heran jika banyak toko fashion maupun 

restoran korea yang tersebar di banyak negara.
5
 

 Berawal dari kegemarannya pada K-pop dan drama Korea tersebut, 

banyak Korean Lovers (sebutan untuk para pencinta Korean Wave) yang 

akhirnya mempelajari dan menyukai budaya Korea itu sendiri. Mereka pun tak 

segan untuk mengunjungi negara yang dijuluki “Negeri Ginseng” tersebut. Salah 

satu alasan mereka pergi ke negara tersebut selain berlibur adalah untuk melihat 

                                                           
3
 Korea Culture and Information Service, Korean Culture and Information Service South Korea, 

K-Drama: A New TV Genre with Global Appeal (Vol. 3; Korea: KOCIS, 2011) Hal. 52 
4
 Ibid 

5
 Tren Media. Alasan Korea / K-Wave Sedang Hype Akhir-akhir Ini!! 

http://www.tren.co.id/9336/alasan-korea-k-wave-sedang-hype-akhir-akhir-ini.html , diakses pada 

30 September 2017 

http://www.tren.co.id/9336/alasan-korea-k-wave-sedang-hype-akhir-akhir-ini.html
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secara langsung kehidupan idolanya. Hal ini kemudian berdampak pada 

pariwisata Korea Selatan yang berpotensi sangat tinggi. Beberapa negara 

diantaranya merupakan negara yang bermayoritas muslim seperti, Indonesia, 

Malaysia, Arab, Turki, dsb. Hal tersebut cukup berbeda dengan Korea Selatan 

yang mayoritas menganut Atheis, Kristen, Katholik, dan Budha.  

Gambar 1.1 Data Agama di Korea Selatan Tahun 2010 - 2017 

 

Sumber: The Future of World Religions (diolah oleh penulis) 

 

Berdasarkan data yang disajikan diatas yang dimana diperoleh melalui sensus 

yang dilakukan oleh The Future of World Religions, dapat dikatakan Islam 

termasuk agama minoritas di Korea Selatan. Hal tersebut terlihat dari jumlah 

penduduk yang memeluk agama Islam di Korea Selatan masih kurang dari 1%. 

 Menurut data Korean Tour Organization (KTO), wisatawan yang 

berkunjung ke Korea Selatan di dominasi oleh wisatawan  Asia Timur dan 



 
4 

 

Pasifik, Jepang, dan China setiap tahunnya. Wisatawan China sendiri 

mengunjungi Korea Selatan dengan tujuan untuk membeli barang-barang mewah 

karena harga di Korea lebih murah dibandingkan di China.
6
 Perkembangan 

wisatawan China membuat China menjadi mitra nomor satu Korea Selatan dalam 

bidang ekonomi. Hingga tahun 2012, wisatawan China mencapai angka dua juta 

jiwa. 

 Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan pasar di China mulai 

meningkat setiap tahunnya, sehingga Korea pun sudah mulai waspada. Hal 

tersebut juga membuat wisatawan China mulai mengalami penurunan. Selain dari 

hal tersebut, penurunan angka wisatawan China juga ditandai oleh penyakit 

MERS di Korea Selatan pada pertengahan tahun 2015. Puncaknya adalah akibat 

dari adanya Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) di tahun 2016. 

THAAD sendiri merupakan sistem pertahanan rudal berbasis darat yang dibuat 

oleh Amerika Serikat dengan tujuan mencegah datangnya agresi Korea Utara ke 

Korea Selatan.
7
  

 Dikutip dari Washington Post, alasan China menolak adanya THAAD 

ialah pembangunan wilayahnya yang berada di barat Korea Selatan dan 

memungkinkan terlacaknya sistem rudal China.
8
 Hal tersebut dikarenakan 

                                                           
6
 Chae Kyung Yeon, Lee Hee Yul, “A Study on the Application to Halal Tourism to Promote 

Islamic Tourism Market in Korea”, Food Service and Industry Journal. Vol. 11. No. 2 (2015), Hal. 

95 
7
 Kumparan. Ini Alasan China Marah Besar Pada Korea Selatan https://kumparan.com/korea-

chobo/ini-alasan-china-marah-besar-pada-korea-selatan , diakses pada 2 Oktober 2017 
8
 The Washington Post. Why China is so mad about THAAD, a missile defense system aimed at 

dettering North Korea https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/07/why-

china-is-so-mad-about-thaad-a-missile-defense-system-aimed-at-deterring-north-

korea/?noredirect=on , diakses pada 2 Oktober 2017 

https://kumparan.com/korea-chobo/ini-alasan-china-marah-besar-pada-korea-selatan
https://kumparan.com/korea-chobo/ini-alasan-china-marah-besar-pada-korea-selatan
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/07/why-china-is-so-mad-about-thaad-a-missile-defense-system-aimed-at-deterring-north-korea/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/07/why-china-is-so-mad-about-thaad-a-missile-defense-system-aimed-at-deterring-north-korea/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/07/why-china-is-so-mad-about-thaad-a-missile-defense-system-aimed-at-deterring-north-korea/?noredirect=on
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dampak dari radar canggih yang tertanam dalam sistem THAAD dan berpotensi 

akan menguntungkan Amerika Serikat dalam konflik masa depan bersama 

China.
9
 Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah China mengeluarkan izin 

pembatasan dan boikot terhadap seluruh usaha bisnis dari Korea Selatan termasuk 

dunia hiburan yang dimana beberapa konser musik dibatalkan serta pembatalan 

berbagai paket wisata Korea Selatan oleh agen pariwisata China. Hal ini tentu 

sangat merugikan Korea Selatan dimana China adalah mitra nomor satu dalam 

hal ekonomi. 

Gambar 1.2 Data Wisatawan China dan Negara Muslim ke Korea Selatan
10

 

 

Sumber: KTO (diolah oleh penulis) 

 Di sisi lain, wisatawan dari negara mayoritas muslim justru berpotensi 

meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan Hallyu 

                                                           
9
 Ibid 

10
 Negara muslim yang diambil yaitu, Indonesia, Malaysia, UAE, Turki yang merupakan 

wisatawan muslim terbanyak di Korea Selatan 
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Wave yang cukup pesat di beberapa negara mayoritas muslim. Menurut data 

wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan oleh KTO, di tahun 2014, 

wisatawan muslim berjumlah 753.000 jiwa dan sempat menurun di tahun 2015 

menjadi 741.000 jiwa.
11

 Hal tersebut dikarenakan adanya konsep halal dalam 

muslim. Halal sendiri merupakan satu aturan dalam Islam yang berkaitan dengan 

perintah serta larangan apa saja salah satunya dalam hal memilih makanan dan 

minuman.
12

 Hal inilah yang akhirnya membuat wisatawan beragama Islam sangat 

berhati-hati jika berpergian ke negara bermayoritas non-muslim karena 

menemukan restoran yang halal cukup sulit. Selain itu, Korea Selatan sendiri 

terkenal dengan makanan yang mengandung babi dan juga minuman beralkohol. 

 Hal itulah yang akhirnya menarik perhatian pemerintah Korea Selatan 

dimana konsep halal sendiri cukup unik khususnya bagi negara mayoritas non-

muslim. Pemerintah Korea pun melakukan beberapa upaya dan salah satunya 

dengan memulai program “muslim-friendly” dimana program tersebut dikelola 

oleh KTO. Muslim-friendly sendiri merupakan program pemerintah Korea Selatan 

untuk para wisatawan khususnya muslim yang hendak berkunjung ke Korea. 

Program tersebut dapat ditemui di website KTO baik website pusat maupun 

website KTO khusus negara mayoritas muslim. Dalam website tersebut, tertera 

panduan restoran halal di Korea, masjid yang berada di Korea, serta tempat-

tempat wisata yang tersedia musholla bagi pengunjung muslim, dan juga berbagai 

panduan lainnya untuk wisatawan muslim. 

                                                           
11

 Korea Joongang Daily, Korea Turns to Muslims for Next Big Tourism Boom 

http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=3032882, diakses pada 1 Oktober 2017 
12

 Chae Kyung Yeon, Lee Hee Yul, Op.Cit. Hal. 98 

http://mengnews.joins.com/view.aspx?aId=3032882
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Gambar 1.3 Muslim-Friendly di Website KTO Korea 
 

Sumber: Website KTO Korea Selatan 

 Jung Chang Soo selaku Direktur KTO mengatakan bahwa sampai Mei 

2017, sekitar 130 restoran Muslim-Friendly telah dibuka dan 14 diantaranya telah 

tersertifikat halal.
13

 Selain itu, menurutnya tidak menutup kemungkinan akan 

bertambah lagi restoran yang ramah bagi para muslim. 

 KTO sendiri merupakan organisasi dibawah kementrian kebudayaan dan 

pariwisata yang didirikan pada tahun 1962 dengan tujuan untuk mendukung dan 

mempromosikan fasilitas serta layanan pariwisata yang diperlukan di Korea 

Selatan seperti, hotel, agen perjalanan, dan infrastruktur transportasi.
14

 Seiring 

perkembangan, KTO memperluas upaya untuk memasukkan promosi 

internasional, pengembangan dan modifikasi infrastruktur industri pariwisata 

                                                           
13

 South Korea ventures into the halal industry, starts off with a Muslim-friendly tourism campaign 

http://ihaf.org.ae/2017/05/17/south-korea-ventures-into-the-halal-industry-starts-off-with-a-

muslim-friendly-tourism-campaign/ , diakses pada 2 Oktober 2017 
14

 Korea Tour Organization, Corporate Overview http://kto.visitkorea.or.kr/eng/divisions/co-

overview.kto , diakses 2 Oktober 2017 

http://ihaf.org.ae/2017/05/17/south-korea-ventures-into-the-halal-industry-starts-off-with-a-muslim-friendly-tourism-campaign/
http://ihaf.org.ae/2017/05/17/south-korea-ventures-into-the-halal-industry-starts-off-with-a-muslim-friendly-tourism-campaign/
http://kto.visitkorea.or.kr/eng/divisions/co-overview.kto
http://kto.visitkorea.or.kr/eng/divisions/co-overview.kto
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Korea yang lebih kompleks untuk mengakomodasi lebih banyak wisatawan 

dengan lebih baik.
15

 

 Hal tersebut cukup berpengaruh sehingga di tahun 2016, wisatawan 

muslim meningkat kembali hingga berjumlah 986.000 jiwa dengan presentasi 

peningkatan sebesar 33%.
16

 Park Jung Ha selaku Director of KTO’s marketing 

planning team mengatakan bahwa mereka mempunyai target untuk meningkatkan 

wisatawan muslim pada 2017 menjadi 1.2 juta jiwa.
17

 

Gambar 1.4 Data Wisatawan Muslim di Korea Selatan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Korea Tour Organization 

                                                           
15

 Ibid 
16

 The Jakarta Post,  Korea Plans on More ‘Muslim-Friendly’ Restaurant 

http://www.thejakartapost.com/travel/2017/03/30/korea-plans-on-more-muslim-friendly-

restaurants.html , diakses pada 1 Oktober 2017 
17

 Ibid 

http://www.thejakartapost.com/travel/2017/03/30/korea-plans-on-more-muslim-friendly-restaurants.html
http://www.thejakartapost.com/travel/2017/03/30/korea-plans-on-more-muslim-friendly-restaurants.html
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 Dari data tersebut, terlihat wisatawan muslim didominasi oleh Indonesia, 

Malaysia, Turki, dan Timur Tengah. Perkembangan muslim di Korea Selatan 

sudah ada sejak lama namun, hal tersebut juga tidak lepas dari adanya hambatan-

hambatan. Salah satunya, yaitu masyarakat Korea Selatan menganggap bahwa 

muslim merupakan teroris pasca kejadian 9/11 di Amerika Serikat sehingga 

menyebabkan adanya Islamophobia.
18

 Terlebih lagi Korea Selatan mempunyai 

sejarah buruk dengan salah satu negara mayoritas muslim yaitu, Afghanistan pada 

tahun 2007 dimana sekitar 23 warga Korea Selatan di sandera bahkan sampai ada 

yang terbunuh.
19

  

 Hal tersebut akhirnya semakin memperkuat Islamophobia di Korea 

Selatan. Masyarakat Korea sendiri juga termasuk ke dalam kategori negara rasis 

dan tidak terlalu suka dengan adanya perbedaan kultur maupun etnis yang masuk 

ke negaranya. Dilansir dari salah satu media online yaitu BusinessTech dimana 

sebuah institusi bernama Institute of Race Relations (IRR) melakukan survei 

mengenai negara rasis di dunia pada tahun 2015 dan hasilnya Korea Selatan 

menduduki peringkat ke-10.
20

 

 

                                                           
18

 Jiyun Camilla Nam. Islam, Itaewon, Muslims, and Koslims: Inter-cultural Dynamics in the 

Muslim Neighborhood of Seoul (Vol. 6; Yonsei University, 2012) Hal. 48  
19

 The New York Times, Afghan Hostage Crisis Transfixes South Korea 

http://www.nytimes.com/2007/07/26/world/asia/26iht-korea.4.6849627.html?pagewanted=all , 

diakses pada 2 Oktober 2017 
20

 BusinessTech, The Most Racist Countries in The World 

https://businesstech.co.za/news/lifestyle/116644/the-most-racist-countries-in-the-world/ , diakses 

pada 2 Oktober 2017 

http://www.nytimes.com/2007/07/26/world/asia/26iht-korea.4.6849627.html?pagewanted=all
https://businesstech.co.za/news/lifestyle/116644/the-most-racist-countries-in-the-world/
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Tabel 1.1 Data 10 Besar Negara Rasis di Dunia 

Sumber: BusinessTech (diolah oleh penulis) 

 Dari data tersebut, Korea Selatan termasuk ke dalam 10 besar negara yang 

sangat rasis. IRR sendiri mempublikasikan data 25 besar negara rasis di dunia dan 

jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur lainnya, Korea Selatan 

menduduki posisi pertama dengan peringkat 10 sedangkan Jepang menduduki 

posisi kedua dengan peringkat 25.
21

 

 Korea Selatan sangat gencar dalam mempromosikan program muslim-

friendly dan juga bekerjasama dengan negara-negara mayoritas muslim. Melihat 

hal tersebut, penulis merasa perlu untuk menjelaskan Korea Selatan dalam upaya 

menjadikan negaranya sebagai Muslim-Friendly Country. Pasalnya, negara Korea 

                                                           
21

 Ibid 

Peringkat Negara % tidak mau 

mempunyai 

tetangga berbeda 

ras / orang asing 

% melakukan 

tindakan rasis 

1 India 43.6 64.3 

2 Lebanon 36.3 64.4 

3 Bahrain 31.1 85.7 

4 Libya 54.0 33.5 

5 Mesir - 39.7 

6 Filipina 30.6 49.1 

7 Kuwait 28.1 37.9 

8 Palestina 44.0 32.0 

9 Afrika Selatan 19.6 61.8 

10 Korea Selatan 29.6 32.5 
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Selatan termasuk negara yang cukup skeptis dengan budaya-budaya dari luar 

Korea terlebih dengan muslim. Sehingga Korea Selatan termasuk negara yang 

cukup berani mengambil langkah tersebut mengingat Korea Selatan yang 

mempunyai stereotype Islamophobia. Sebagaimana dengan gambaran masalah 

diatas, maka penulis mengangkat judul sebagai tulisan akhir atau skripsi, 

“Implementasi Diplomasi Publik Korea Selatan melalui program Muslim-

friendly tahun 2015-2017”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

kemudian merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti secara mendalam, 

yaitu: Bagaimana implementasi diplomasi publik Korea Selatan melalui 

Muslim-friendly tahun 2015-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan menjelaskan diplomasi publik Korea Selatan melalui 

Muslim-friendly.  

1.4 Manfaat Penelitian 

   1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah pemahaman mengenai konsep diplomasi diplomasi publik. 

2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai 

diplomasi publik Korea Selatan. 

3. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Mengasah soft skill dalam membuat dan menyelesaikan penelitian ini. 

2. Memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan penulis untuk 

menulis sebuah penelitian terstruktur. 

3. Penelitian ini mampu memenuhi dalam menyelesaikan prasyarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana bagi penulis. 
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  BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi studi 

terdahulu. Hal tersebut berguna untuk penulis dalam penyusunan penelitian ini. 

Referensi pertama yang diambil oleh penulis adalah  sebuah jurnal berjudul 

Korea’s Public Diplomacy: A New Initiative for the future yang ditulis oleh Ma 

Young Sam, Song Jung He, dan Dewey Moore.
1
 Jurnal tersebut berisikan tentang 

bagaimana Korea Selatan memakai diplomasi publik khususnya dalam bidang 

budaya sebagai alat untuk menjalin mitra baik dengan negara lain maupun aktor-

aktor lain non-negara yang terlibat. 

 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Korea Selatan berhasil 

mengimplementasikan diplomasi publik yang terlihat dari suksesnya beberapa 

program seperti “Quiz on Korea”, dan “I Love Korea, because…”.
2
 Hal tersebut juga 

tidak lepas dari populernya Korean Wave pada saat itu. 

 Penulis mengambil penelitian dari jurnal tersebut sebagai referensi 

dikarenakan adanya persamaan konsep yang digunakan dalam jurnal tersebut 

dengan konsep yang akan penulis gunakan nantinya yaitu konsep diplomasi 

publik. Selain itu, adanya persamaan negara yang diteliti oleh jurnal tersebut dan 

juga penulis yakni, Korea Selatan. Meskipun begitu, kasus yang diteliti menjadi 

                                                           
1
 Ma Young Sam, Song Jung He, Dewey Moore, “Korea’s Public Diplomacy: A New Initiative for 

the Future”, ISSUE Brief. No. 39 (December, 2012) 
2
 Ibid. Hal. 22 
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pembeda antara kasus atau fenomena yang diteliti oleh jurnal tersebut dengan 

penulis dimana jurnal tersebut lebih menekankan pada Korean Wave sebagai alat 

diplomasi publiknya, sedangkan kasus yang akan penulis teliti adalah program 

muslim-friendly. 

 Referensi kedua yang penulis ambil adalah sebuah jurnal berjudul A Study 

on the Application to Halal Tourism to Promote Islamic Tourism Market in Korea 

yang ditulis oleh Chae Kyung Yeon dan Lee Hee Yul.
3
 Jurnal ini berisikan 

tentang pengaruh wisatawan muslim di negara non-muslim, seperti Korea Selatan. 

Hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tujuan. Dalam 

penelitian tersebut, terlihat bagaimana konsep halal menjadi salah satu daya tarik 

bagi negara non-muslim karena konsep tersebut sangat berbeda pada umumnya. 

 Hasil dari penelitian tersebut kemudian menyebutkan bahwa halal tourism 

menjadi salah satu alternatif untuk menarik wisatawan asing ke Korea Selatan. 

Selain itu, hal tersebut berdampak pada adanya kultur baru yang masuk ke Korea 

dan juga untuk mempromosikan agar wisatawan muslim dapat merasa nyaman 

berpergian ke negara lain khususnya negara non-muslim.
4
 

 Penulis mengambil penelitian dari jurnal tersebut sebagai referensi 

dikarenakan adanya persamaan kasus atau fenomena yang ingin diteliti, yaitu 

mengenai program muslim-friendly atau halal tourism di Korea Selatan. Namun, 

hal yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Chae Kyung Yeon dan Lee 

Hee Yul dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus penelitian. 

Bila pada penelitian tersebut menekankan pada perekenomian Korea Selatan serta 

                                                           
3
 Chae Kyung Yeon, Lee Hee Yul, Op.Cit, Hal. 95 

4
 Ibid. hal. 102 
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pengenalan secara umum mengenai halal tourism, penelitian yang dilakukan 

penulis akan lebih fokus pada diplomasi publik Korea Selatan melalui muslim-

friendly. 

 Kemudian referensi ketiga yang diambil penulis adalah sebuah tesis yang 

berjudul Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft 

Power in Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange 

Program yang ditulis oleh Duong Thi Thu.
5
 Tesis ini berisi tentang Jepang 

menggunakan diplomasi publiknya melalui Youth Exchange Program di Vietnam.  

Jepang sendiri memilih Vietnam sebagai negara utnuk bekerjasama karena 

menurutnya Vietnam mempunyai posisi strategis dalam kebijakan luar negeri 

Jepang.
6
 Selain itu, Vietnam dinilai sebagai salah satu negara yang mempunyai 

power cukup besar dalam perekonomian di Asia Tenggara dengan populasi negara 

sekitar 90 juta jiwa.
7
 

 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jepang mendapatkan 

national interest mereka melalui Ship for Southeast Asian Youth Exchange 

Program (SSEAYP) di Vietnam dimana Jepang mendapatkan dukungan dari 

Vietnam baik dalam bidang ekonomi maupun politik.
8
 Selain itu, diplomasi publik 

juga membantu Jepang membentuk image bagi Vietnam.
9
 

 Penulis mengambil tesis tersebut menjadi referensi dikarenakan konsep 

yang digunakan dalam tesis tersebut sama dengan konsep yang akan penulis 

                                                           
5
 Duong Thi Thu, Japan’s Public Diplomacy as an Effective Tool in Enhancing its Soft Power in 

Vietnam - A Case-study of the Ship for Southeast Asian Youth Exchange Program (Victoria 

University of Wellington, 2013) 
6
 Ibid. Hal.1 

7
 Ibid 

8
 Ibid. Hal. 81 

9
 Ibid 
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gunakan nantinya yaitu konsep diplomasi publik. Meskipun konsep yang 

digunakan pada tesis yang ditulis oleh Duong Thi Thu dan penulis sama, namun 

hal yang membedakan adalah kasus yang akan diteliti oleh penulis. Penulis sendiri 

akan meneliti diplomasi publik Korea Selatan sedangkan dalam tesis tersebut 

kasus yang digunakan adalah diplomasi publik Jepang. 

2.2 Kerangka Konseptual 

 2.2.1 Diplomasi Publik 

 Diplomasi secara umum merupakan suatu aktivitas oleh negara ke negara 

lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan suatu negara tersebut dan 

menghindari konflik. Diplomasi sendiri ada yang bersifat hard power (paksaan / 

ancaman) dan soft power. Dahulu diplomasi yang digunakan oleh negara adalah 

hard power, namun seiring perkembangan waktu, diplomasi yang dilakukan oleh 

negara lebih mengarah pada soft power. 
10

 

 Hal tersebut diungkapan oleh Joseph S. Nye dalam tulisannya yang 

berjudul Soft Power: The Means to Success in World Politics sebagai berikut: 

 “A country may obtain the outcomes it wants in world politics because 

other countries-admiring its values, emulating its example, aspiring to its 

level of prosperity and openness-want to follow it. In this sense, it is also 

important to set the agenda and attract others in world politics, and not only 

to force them to change by threatening military force or economic sanctions. 

This soft power-getting others to want the outcomes that you want-co-opts 

people rather than coerces them.”
11

 

 

Dalam dialog tersebut dikatakan bahwa suatu negara berhasil memperoleh apa 

yang diinginkan ketika negara lain mengagumi nilai-nilai negara tersebut hingga 

                                                           
10

 Joseph S. Nye, Jr, Soft Power: The Means to Success in World Politics (United States: Public 

Affairs, 2004) Hal. 5 
11

 Ibid 
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menjadi panutan untuk negara lain salah satunya dalam hal kesejahteraan dan 

keterbukaan.
12

 Dengan kata lain, pada era sekarang ini, negara lebih memilih 

memakai diplomasi modern dibandingkan dengan diplomasi tradisional. 

 Diplomasi tradisional dan modern sendiri memiliki karakteristik yang 

berbeda. Diplomasi tradisional cenderung bersifat pada suatu bentuk proses 

komunikasi antar negara daripada bentuk organisasi politik lainnya, sehingga 

aktor yang terlibat hanyalah negara saja atau state-based activity, karena itulah 

diplomasi ini sering disebut dengan first-track diplomacy.
13

 Sedangkan diplomasi 

modern atau biasa disebut dengan second-track diplomacy cenderung melibatkan 

banyak aktor sehingga tidak hanya negara, tetapi juga organisasi atau instansi 

sehingga proses komunikasinya terbilang cukup rumit karena aktor yang terlibat 

lebih dari satu.
14

 

 Agenda dalam diplomasi modern tidak hanya memiliki agenda yang 

berkenaan dengan high politics, namun juga bersifat low politics, seperti masalah 

ekonomi, sosial dan isu kesejahteraan dikarenakan prioritas utama dalam 

diplomasi ini adalah menghindari terjadinya perang.
15

 Salah satu diplomasi yang 

termasuk dalam jenis ini adalah diplomasi publik. 

 Istilah diplomasi publik dikemukan oleh Edward Murrow dimana ia 

mendefinisikan diplomasi publik sebagai berikut: 

                                                           
12

 Ibid 
13

 Reindhart, Karakteristik Diplomasi Tradisional dan Modern http://reinhardt-k--

fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-

Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html , diakses pada 10 Oktober 

2017 
14

 Ibid 
15

 Ibid 

http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
http://reinhardt-k--fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-42475-Diplomasi-Karakteristik%20Diplomasi%20Tradisional%20dan%20Modern.html
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 “public diplomacy as interactions not only with foreign governments but 

primarily with nongovernmental individuals and organizations, and often 

presenting a variety of private views in addition to government views.”
16

 

 

Selain Edward, pada tahun 1965 Edmund Gullion juga mendefinisikan diplomasi 

publik sebagai berikut: 

 “Public diplomacy… deals with the influence of public attitudes on 

the formation and execution of foreign policies. It encompasses 

dimensions of international relations beyond traditional diplomacy; 

the cultivation by governments of public opinion in other countries; 

the interaction of private groups and interests in one country with 

another; the reporting of foreign affairs and its impact on policy; 

communication between those whose job is communication, as 

diplomats and foreign correspondents; and the process of 

intercultural communications.”
17

 

 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum diplomasi publik adalah 

suatu upaya yang dilakukan negara untuk mencapai national interest tidak hanya 

melalui government-to-government relations tetapi bisa juga melalui people-to-

people relations sehingga aktor yang terlibat lebih kompleks. 

Awalnya, penggunaan frasa “diplomasi publik” dikemukakan oleh The 

London Times pada tahun 1856 dimana frasa tersebut dipakai untuk mengkritik 

kebijakan Presiden Franklin Pierce serta mendorongnya untuk memberi contoh 

yang benar kepada warga negara dalam proses diplomasi.
18

 Dalam konteks 

tersebut, diplomasi publik dianggap sebagai sebuah cara untuk menjelaskan 

mengenai kebijakan suatu negara kepada publik namun masih berfokus pada 

publik dalam negeri. Setelah itu, istilah diplomasi publik juga muncul dalam The 

New York Times tahun 1871 pada perdebatan di Kongres yang disampaikan oleh 

                                                           
16

 Joseph S. Nye, Jr. Op.cit. Hal. 101 
17

 Duong Thi Thu. Op.cit. Hal. 15 
18

 Nicholas J. Cull, “Public Diplomacy” Before Gullion: The Evolution of a Phrase (United 

States: USC Public Diplomacy, 2016) Hal. 2 
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representatif  New York yaitu, Samuel S. Cox.
19

 Ia sangat menentang dengan 

intrik rahasia dalam kebijakan aneksasi terhadap Republik Dominika yang dimana 

ia mengatakan bahwa kebijakan seharusnya terbuka atau harus disampaikan 

kepada publik.
20

 

Kemunculan diplomasi publik mulai berkembang pasca peristiwa Perang 

Dunia I, dimana diplomasi publik dipakai oleh Amerika Serikat pada 

pemerintahan Presiden Woodron Wilson pada tahun 1918. Ia membentuk Komite 

Informasi Publik yang dikelola oleh temannya yang seorang wartawan yaitu, 

George Creel.
21

 Creel mengatakan bahwa komite tersebut dibentuk memberikan 

informasi seputar Amerika Serikat serta mengedukasi namun, ia diketahui 

melalukan aksi propaganda melalui komite tersebut dimana ia mengatur 

kepariwisataan Amerika, membuat pamflet tentang “The Gospel of 

Americanism,” serta memastikan bahwa film-film yang beredar menggambarkan 

Amerika yang selalu memberikan hal positif serta negara yang paling benar.
22

 Hal 

inilah yang membuat diplomasi publik dianggap sebagai aktivitas 

penginformasian propagranda pemerintah ke luar negeri sehingga diplomasi 

publik cenderung memiliki konotasi yang buruk. 

 Berawal dari hal tersebut, diplomasi publik justru menjadi alat dominan 

yang dipakai negara untuk menyampaikan propaganda yang dibalut dengan 

berbagai bentuk salah satunya yaitu, kemunculan radio di tahun 1920-an yang 

menyebabkan banyak pemerintah yang memasuki arena penyiaran berbahasa 
                                                           
19

 Ibid 
20

 Ibid 
21

 Ibid. Hal. 97 
22

 Ibid 
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asing, salah satunya yaitu, komunis dan fasis yang berlomba-lomba untuk 

mempromosikan citranya kepada publik asing.
23

 Selain siaran radio, Nazi Jerman 

juga menyempurnakan propaganda nya melalui film. 

 Diplomasi publik terus meluas khususnya pada saat perang dingin antara 

Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Melihat tumbuhnya ancaman Soviet 

membuat Amerika terus mengekspansi budayanya ke negara lain. Radio khusus 

ditambahkan seperti Radio Liberty dan Radio Free Europe, dimana menggunakan 

orang-orang mantan pengasingan untuk menyiarkan ke blok Timur.
24

 Meskipun 

ketegangan belum pernah sepenuhnya teratasi, diplomasi publik dari kedua negara 

tersebut justru membantu mengikis kepercayaan terhadap komunisme yang 

akhirnya membuat Tembok Berlin runtuh pada 1989.
25

 

 Berakhirnya perang dingin, diplomasi publik terus berkembang namun 

bukan sebagai alat propaganda melainkan menjalin komunikasi dengan negara 

lain baik pemerintah dengan masyarakat maupun sesama masyarakat. Selain itu, 

perkembangan akses berita serta informasi yang lebih mudah dan perkembangan 

NGO dan gerakan sosial lintas negara.
26

 Selain itu, diplomasi publik juga menjadi 

instrumen untuk menyebarkan soft power suatu negara ke negara lain yang 

dibuktikan dengan Amerika Serikat pasca kejadian 9/11 dimana Presiden Bush 

memanfaatkan diplomasi publik melalui jaringan internasional untuk menumpas 

                                                           
23
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24

 Joseph S. Nye, Op.Cit. Hal. 98 
25
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26
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terorisme serta mengajak negara-negara berdaulat lainnya untuk bergabung dalam 

memecahkan isu internasional tersebut.
27

 

Selain dianggap sebagai propaganda, diplomasi publik juga dianggap 

tumpang tindih dengan konsep public relation. Namun, hal tersebut nyatanya 

berbeda dimana diplomasi publik mencoba untuk menarik perhatian dan 

pemahaman publik asing mengenai budaya bangsa, nilai-nilai dan kebijakannya 

suatu negara melalui penyiaran, mensubsidi ekspor budaya, mengatur adanya 

pertukaran.
28

 Sedangkan public relations adalah upaya untuk membangun 

hubungan yang saling menguntungkan dengan publik dari negara lain. 

 Pada perkembangannya dalam beberapa dekade terakhir, diplomasi publik 

dilihat secara luas sebagai sarana transparan dimana suatu negara yang berdaulat 

dapat berkomunikasi dengan publik di negara-negara lain yang bertujuan untuk 

memberi informasi serta mempengaruhi masyarakat asing untuk tujuan 

mempromosikan kepentingan nasional dan memajukan tujuan kebijakan luar 

negerinya.
29

 Dalam pandangan tradisional, diplomasi publik dilihat sebagai bagian 

integral dari diplomasi state-to-state, yang berarti pelaksanaannya melalui 

hubungan resmi yang bersifat pribadi antara perwakilan resmi (pemimpin dan 

diplomat) yang mewakili negara namun dalam diplomasi sekarang ini, tidak 

hanya melihat bagaimana diplomasi state-to-state yang dilakukan oleh 

kementerian luar negeri saja, tetapi juga akan berdampak pada cara kerja 

                                                           
27

 Ibid 
28

 Duong Thi Thu, Op.Cit. Hal. 18 
29

 University of Southern California, What is PD? 

https://www.uscpublicdiplomacy.org/page/what-is-pd , diakses pada 3 Oktober 2017 

https://www.uscpublicdiplomacy.org/page/what-is-pd
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kementerian tersebut.
30

 Selain itu, kementerian luar negeri dan diplomat harus 

melampaui diplomasi bilateral dan multilateral untuk membangun serta 

melakukan hubungan dengan aktor global baru. 

 Diplomasi publik memiliki sejarah panjang dalam menjadi alat untuk 

mempromosikan soft power suatu negara. Dalam hal ini soft power tidak hanya 

mengenai pengaruh namun juga menekankan pada persusasi dan kemampuan 

untuk menggerakkan massa melalui opini maupun argumen. Perbedaan mengenai 

kekuatan yang diukur melalui perilaku dan kekuatan pada sumber daya 

merupakan hal yang penting untuk memahami hubungan antara soft power dan 

diplomasi publik.
31

  

 Dalam politik internasional, soft power muncul dari sumber daya yaitu, 

nilai-nilai suatu negara, kebudayaan serta kebijakan yang dikeluarkan dan cara-

cara yang dilakukan untuk menjaga hubungan dengan negara lain. Sedangkan 

diplomasi publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk 

memobilisasi sumber daya yang terdapat dalam soft power untuk berkomunikasi 

dan menarik perhatian publik dari negara lain, tidak hanya untuk pemerintah itu 

sendiri.
32

 Dalam praktiknya, diplomasi publik berusaha untuk menarik perhatian 

massa melalui siaran, subsidi ekspor budaya, pertukaran, beasiswa dan lain-lain.
33
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32

 Joseph S. Nye, Jr, Public Diplomacy and Soft Power  (United States: ANNALS, 2008) Hal. 95 
33
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 Diplomasi publik memiliki ciri-ciri dimana bersifat transparan, 

berjangkauan luas serta fleksibel.
34

 Bersifat transparan berarti keputusan atau 

kebijakan yang dibuat harus terbuka atau disampaikan kepada publik. Hal ini juga 

menjadi sarana suatu negara yang berdaulat dapat berkomunikasi dengan publik di 

negara-negara lain dengan tujuan untuk memberi informasi serta mempengaruhi 

masyarakat asing untuk tujuan mempromosikan kepentingan nasional dan 

memajukan tujuan kebijakan luar negerinya. Selain itu, diplomasi publik memiliki 

jangkauan luas karena keterlibatan aktor-aktor lain non-negara seperti, kelompok, 

organisasi negara dan non-negara, hingga individu. Dalam diplomasi publik, 

pemerintah hanya sebagai fasilitator dikarenakan ciri utama diplomasi publik 

yaitu, melibatkan stakeholder di dalam proses diplomasi.
35

 Dan yang terakhir 

yaitu, fleksibel dimana adanya keterlibatan publik sehingga menghasilkan opini 

publik terkait keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini 

membuat bahwa publik mempunyai andil dalam setiap kebijakan yang dibentuk 

oleh pemerintah karena komunikasi yang berjalan dua arah. Oleh karena itu, 

diplomasi publik banyak dipakai oleh negara sebagai alat untuk mengembangkan 

soft power nya serta membangun hubungan dengan negara maupun aktor non-

negara lainnya.  

 Tujuan dari negara melakukan diplomasi publik adalah dikarenakan 

diplomasi publik tidak hanya mampu untuk memperoleh pengaruh dalam jangka 

waktu pendek, namun juga dapat membentuk jaringan kerjasama antar individu 

                                                           
34

 June Cahyaningtyas, Sri Issundari, Place Branding dalam Hubungan Internasional 

(Yogyakarta:2016) Hal. 77 
35
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dan institusi dalam jangka waktu panjang. Hal ini lah yang kemudian menjadi 

tujuan utama diadakannya diplomasi publik. 

 Joseph S. Nye membagi diplomasi publik menjadi tiga dimensi, yaitu daily 

communication, strategic communication, dan relationship building.
36

 

 Dimensi pertama adalah daily communication dimana pemerintah 

mengelola penyampaian informasi serta menjelaskan mengenai kebijakan atau isu 

yang telah dibuat baik domestik maupun luar negeri suatu negara.
37

 Hal ini 

meliputi proses komunikasi atau pemberitaan secara rutin mengenai kebijakan 

yang dibuat. Pemerintah pun harus bisa memilah informasi mana saja yang masuk 

maupun keluar khususnya saat diedarkan kepada publik baik itu dalam negeri 

maupun luar negeri. Pada umumnya, pemerintah lebih berfokus pada pers 

domestik, namun pers asing menjadi target paling penting dalam dimensi ini.
38

 

Sehingga keterlibatan media atau pers menjadi hal yang cukup penting karena di 

era modern seperti ini, media merupakan sumber informasi khususnya mengenai 

keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara.
39

 Selain itu, 

pemerintah juga harus mempersiapkan rencana dan cepat tanggap dalam 

memberikan respon terkait kebijakan yang dikeluarkan.
40

 

 Selanjutnya dimensi kedua, yaitu strategic communication dimana 

mengembangkan serangkaian tema sederhana seperti kampanye politik atau iklan 

                                                           
36

 Joseph S. Nye. Hal. 101 
37

 Ibid 
38

 Ibid 
39

 Mark Leonard, Catherine Stead dan Conrad Smewing, Public Diplomacy, (London: The Foreign 

Policy Centre, 2002)Hal. 12 
40

 Joseph S. Nye, Jr. Op.cit. Hal. 101 



 
25 

 

sebagai komunikasi simbolis untuk setahun kedepan.
41

 Pada perencanaan 

kampanye tersebut, nantinya akan memperkuat dan memperjelas tema utama atau 

promosi kebijakan tertentu.
42

 Kegiatan komunikasi simbolis ini setidaknya 

dilakukan satu tahun sehingga target yang dituju dapat memahami satu pesan 

tertentu yang nantinya akan berfokus pada kebijakan pemerintah yang diusung.
43

 

 Dimensi ketiga adalah relationship building yang dimana pada tahap ini 

negara mengadakan kerjasama baik dengan negara maupun aktor-aktor lainnya 

dalam rangka pengembangan hubungan jangka panjang. Kunci dari dimensi ini 

adalah hubungan yang bertahan hingga bertahun-tahun sehingga dimensi ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan dua dimensi 

sebelumnya.
44

 Kerjasama dilakukan melalui program seperti, beasiswa, 

pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, dan akses kepada beberapa saluran 

media.
45

 Hal ini untuk membuktikan bahwa suatu negara yang melakukan 

diplomasi publik memiliki aksi yang nyata melalui adanya program-program 

tersebut. Selain itu, proses ini menargetkan individu-individu yang cukup 

berpengaruh guna mempengaruhi perilaku individu kunci tersebut ketika berada 

di negara asalnya dan nantinya bisa membawa image tertentu sesuai dengan 

kepentingan awal negara. 

 Ketiga dimensi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk image 

suatu negara untuk dijadikan daya tarik sehingga dapat memperoleh hasil yang 
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diinginkan.
46

 Namun, Nye mengatakan bahwa sekalipun menyajikan iklan yang 

terbaik, namun akan tetap mengalami kesusahan saat menjual produk yang tidak 

populer sama seperti kebijakan yang diputuskan lebih mengarah pada self-serving 

atau sangat arogan akan terlihat seperti menghalangi sesuatu dibandingkan 

menciptakan soft power.
47

 Sehingga membentuk pertemanan dalam jangka 

panjang akan memberikan keuntungan karena mereka akan lebih toleran dalam 

merespon, dan membantu secara sukarelawan.
48

 

 Perkembangan diplomasi publik saat ini terbilang cukup pesat karena 

hampir setiap negara memakai konsep tersebut. Hal ini dikarenakan diplomasi 

publik dinilai lebih efektif karena aktor yang terlibat tidak hanya negara, 

melainkan publik atau masyarakat bisa turut mengambil andil dan juga 

memudahkan dalam penyampaian pesan serta mencapai national interest suatu 

negara. Di era demokrasi saat ini, keterlibatan publik atau masyarakat sangatlah 

penting bagi suatu negara. 

2.3 Operasionalisasi Konsep  

 Dengan banyaknya negara yang memakai diplomasi publik, Korea Selatan 

pun tidak ketinggalan dalam melakukan hal tersebut. Setelah sukses dengan 

Korean Wave yang sangat mendunia, Korea Selatan terus mengupayakan citra 

baik negaranya dan salah satunya dengan membuat program muslim-friendly. 

Program tersebut digunakan sebagai sarana diplomasi publik Korea Selatan 

dengan beberapa negara mayoritas muslim. 
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 Dalam penelitan ini penulis mengaplikasikan kasus penulis pada tiga 

dimensi diplomasi publik. Yang pertama, daily communication dimana penulis 

akan melihat bagaimana Korea Selatan menjelaskan kebijakannya mengenai 

program muslim-friendly kepada audiences baik domestik maupun internasional 

dengan memanfaatkan media serta respon yang diberikan mengenai pemberitaan 

negatif terkait kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan tersebut. 

 Yang kedua, strategic communication dimana penulis akan melihat 

bagaimana Korea Selatan mengembangkan tema atau kebijakan yang terkait lalu 

merencanakannya dalam serangkaian kegiatan komunikasi simbolis seperti, 

branding dan kampanye hingga nantinya akan membentuk suatu image dan pesan 

utama yang tersampaikan khususnya pada negara dan masyarakat muslim. Karena 

seperti yang dijelaskan sebelumnya, Korea Selatan mempunyai image yang 

terbilang rasis terhadap budaya diluar Korea. 

 Yang terakhir, relationship building dimana penulis akan melihat 

bagaimana Korea Selatan melalui program muslim-friendly melakukan hubungan 

jangka panjang khususnya dengan beberapa negara mayoritas muslim sehingga 

menghasilkan adanya program lain-lain yang ditargetkan pada individu-individu 

dalam kerjasama tersebut seperti pertukaran budaya, seminar, konferensi, dan 

akses kepada beberapa saluran media serta target yang dituju dalam dimensi ini. 
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Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep Diplomasi Publik Korea Selatan 

VARIABEL INDIKATOR OPERASIONALISASI 

Daily 

Communication 

 Pemberitaan dan 

publikasi rutin 

mengenai 

informasi / isu 

terkait baik dalam 

negeri maupun 

luar negeri dengan 

memanfaatkan 

media. 

 Pemberian respon 

terkait kebijakan  

yang dibuat oleh 

pemerintah. 

 Adanya pemberitaan dan 

publikasi rutin mengenai 

program muslim-friendly 

yang dilakukan pemerintah 

Korea Selatan kepada 

masyarakat luas dan pers 

melalui media baik itu cetak 

maupun online.  

 Adanya respon yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

Korea Selatan dalam 

menanggapi pemberitaan 

negatif yang beredar. 

Strategic 

Communication 

 Ada pesan utama 

yang ingin 

diperkuat 

 Kegiatan 

komunkasi 

simbolis untuk 

memperkuat pesan 

utama. 

 Adanya promosi mengenai 

Korea Selatan sebagai 

negara ramah muslim 

sebagai pesan utama yang 

ingin diperkuat. 

 Adanya kegiatan 

komunikasi simbolis berupa 

branding atau kampanye 

guna memperkuat pesan 

kebijakan muslim-friendly. 

Relationship 

Building 

 Bentuk kegiatan 

yang dilakukan 

dengan tujuan 

untuk membangun 

hubungan jangka 

 Adanya kegiatan yang 

dilakukan Korea Selatan 

untuk membangun 

hubungan jangka panjang 

khususnya dengan negara 
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panjang. 

 Target dari 

kegiatan tersebut. 

bermayoritas muslim 

melalui pertukaran budaya, 

seminar , konferensi terkait 

program muslim-friendly. 

 Adanya target dalam 

kegiatan tersebut seperti 

para pembuat kebijakan, 

komunitas, hingga individu. 

Sumber: diolah oleh penulis yang diadaptasi dari konsep Diplomasi Publik oleh 

Joseph S. Nye,Jr. Amerika: 2008. 
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2.4 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Argumen Utama  

  

Latar Belakang 

Adanya potensi peningkatan wisatawan muslim yang signifikan setiap tahunnya di Korea 

Selatan membuat pemerintah mengusung program muslim-friendly. Program tersebut 

bertujuan untuk membuat nyaman wisatawan muslim saat berkunjung ke Korea. Namun 

di sisi lain, Korea Selatan sendiri termasuk negara mayoritas non-muslim dan negara yang 

skeptis terhadap budaya di luar Korea. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana implementasi diplomasi publik Korea Selatan melalui Muslim-friendly tahun 

2015-2017? 

Konsep 

Public Diplomacy 

Daily 

Communication 

Strategic 

Communication 

Relationship 

Building 

Argumen Utama 

Diplomasi Publik Korea Selatan melalui program Muslim-Friendly dapat dilihat dari tiga 

aspek, yaitu daily communication, strategic communication, dan development of lasting 

relationship untuk membangun citra positif Korea Selatan khususnya di mata negara dan 

wisatawan muslim. 
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2.5 Argumen Utama 

Dari penjabaran fenomena hingga analisa melalui operasionalisasi konsep dan 

alur pemikiran, penulis melihat bahwa argumen utama yang muncul yakni 

Diplomasi Publik Korea Selatan melalui program Muslim-Friendly dapat dilihat 

dari tiga aspek, yaitu daily communication, strategic communication, dan 

relationship building dimana hal tersebut untuk membangun citra positif Korea 

Selatan khususnya di mata negara dan wisatawan muslim. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan pada tulisan ini bersifat deskriptif, karena 

menjelaskan fenomena yang digambarkan pada rangkaian proses diplomasi 

publik. Kemudian, jenis penelitian ini bersifat kualitatif, dimana penelitian ini 

berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena melalui analisis secara mendalam 

yang terdapat pada individu, kelompok, hingga organisasi dengan landasan teori 

sebagai alat bantu pada penelitian ini. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada 

program Muslim-Friendly oleh Korea Selatan dan negara-negara bermayoritas 

muslim dalam rentang 2015-2017. Lebih lanjut penelitian ini akan melihat upaya 

Korea Selatan dalam program Muslim-Friendly pada tahun 2015-2017. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik 

pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik 

pengumpulan data yang melalui metode studi pustaka yang berasal dari berbagai 

kajian studi literatur seperti buku, jurnal, media cetak, dokumen maupun laporan 

resmi, hingga data-data yang bersumber dari internet seperti dari situs pemerintah 

ataupun organisasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis ambil. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

 Penulis menggunakan analisis deskriptif dalam menjelaskan serta 

menggambarkan proses diplomasi publik melalui program muslim-friendly 

dengan data yang diolah secara kualitatif, dimana data-data bersifat non-numerik 

dan berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan nantinya akan dianalisa oleh 

penulis lebih lanjut.  

3.5 Sistematika Penulisan 

 Penulis membagi penelitian ini kedalam enam bab tersendiri yang terdiri 

dari sebagai berikut: 

 BAB I. PENDAHULUAN  

 Bab pertama akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

penelitian, permasalahan yang ingin dijawab oleh peneliti, tujuan yang ingin 

dicapai oleh peneliti, serta manfaat dari penelitian yang nantinya akan dilakukan. 

 BAB II. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Bab kedua akan penulis gunakan sebagai pondasi informasi sehingga 

dapat membangun alur logika yang mana pada akhirnya penulis dapat menjawab 

rumusan masalah. Bab II akan berisikan studi terdahulu, kerangka konseptual, 

operasionalisasi konsep, dan argumen utama. Dalam bab ini, terdapat konsep 

diplomasi publik yang dipakai penulis untuk menjelaskan kasus yang akan diteliti. 

 BAB III. METODE PENELITIAN 

 Bab ketiga akan menjabarkan tentang pemilihan metode penelitian yang 

dilakukan oleh penulis mulai dari jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan penelitian. 
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 BAB IV. GAMBARAN UMUM 

 Bab keempat merupakan bagian dari bab yang berkaitan dengan gambaran 

umum mengenai kasus atau fenomena yang akan penulis teliti yaitu, diplomasi 

Korea Selatan melalui program muslim-friendly tahun 2015-2017. 

 BAB V. PEMBAHASAN 

 Bab kelima nantinya akan berisi mengenai penjelasan lebih lanjut terkait 

konsep yang digunakan oleh penulis dan penjelasan mengenai operasionalisasi 

konsep tersebut terhadap kasus atau fenomena yang diteliti oleh penulis serta 

menjelaskan tentang analisis data terkait data-data yang telah didapatkan oleh 

penulis. 

 BAB VI. PENUTUP 

Bab keenam yang juga merupakan bab terakhir akan berisi kesimpulan 

akan hasil penelitian dan rekomendasi atau saran untuk penelitian kedepan yang 

memiliki topik yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Muslim-friendly di Korea Selatan 

 Seiring dengan populernya Korean Wave di berbagai penjuru dunia, Korea 

Selatan pun mengalami peningkatan wisatawan khususnya dari negara-negara 

mayoritas muslim. Pasalnya, negara-negara tersebut termasuk negara yang cukup 

tinggi akan penggemar budaya Korean Wave, salah satunya Indonesia, Malaysia, 

dan beberapa negara Timur Tengah. Korea Selatan sendiri menduduki peringkat 

pertama destinasi wisata para wisatawan muslim tahun 2014-2015.
1
 

 Pada awalnya, peningkatan wisatawan muslim tidak terlalu diperhatikan 

karena sumber devisa turis terbanyak Korea Selatan dipegang oleh China. Namun, 

dengan keadaan perekonomian China yang semakin kuat, wisatawan asal China 

mulai menurun terlebih lagi dengan adanya peristiwa THAAD dimana China 

memboykot semua produk dari Korea Selatan, termasuk K-Drama dan K-Pop.
2
 

Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian bagi Korea Selatan yang ditaksir sekitar 

$5.3 Juta.
3
 Hingga akhirnya Korea Selatan pun melihat alternatif lain salah 

satunya, yaitu wisatawan muslim. 

 Di tahun 2013, dua orang Korea Selatan yaitu, Hee Yul Lee dan Sun 

Kyung Lee melakukan penelitian terhadap wisatawan muslim Korea Selatan. 

                                                           
1
 Star2.com, Making Muslim Feel at Home in South Korea https://www.star2.com/travel/asia-

oceania/2016/11/23/making-muslims-feel-at-home-in-south-korea/ , diakses pada 23 Januari 2018 
2
 Vox, The Surprising Reason Why China is Blocking South Korean Music Videos and TV 

https://www.vox.com/latest-news/2017/3/3/14795636/china-south-korea-pop-culture-kpop-

attacks-thaad , diakses pada 23 Januari 2018 
3
 Ibid 
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Hasilnya adalah sebagian besar wisatawan tersebut mengunjungi Korea Selatan 

dengan alasan karena ingin mengunjungi tempat-tempat yang pernah dipakai 

untuk syuting drama, maupun variety show seperti Running Man.
4
 Namun, para 

wisatawan muslim tersebut pun mengatakan bahwa mereka cukup sulit 

menemukan makanan halal disana sehingga kebanyakan dari mereka lebih 

memilih untuk membawa makanan dari negeri asalnya ketimbang membeli 

makanan di luar.
5
 Beberapa diantaranya juga mengatakan bahwa sekalipun 

menemukan restoran halal, harga yang dipatok sangatlah mahal.
6
 

 Kesulitan yang dialami para wisatawan muslim akhirnya menjadi 

pertimbangan pemerintah Korea Selatan dalam membentuk program muslim-

friendly. Selain itu, konsep halal yang ditawarkan oleh Islam dianggap cukup 

menarik bagi negara yang mayoritasnya beragama non-muslim. Halal sendiri 

merupakan bagian dari bahasa Arab yang diartikan sebagai “diperbolehkan” dan 

ini termasuk dalam syariat Islam. Konteks halal yang dimaksud tidak hanya dalam 

bentuk makanan tetapi juga cara bicara, berpakaian, hingga perilaku seorang 

muslim.
7
 

 Pada tahun 2015, pemerintah Korea Selatan melalui KTO, membuat suatu 

program yakni “Muslim-Friendly”. Hal ini dimaksudkan agar para wisatawan 

muslim dapat nyaman saat berpergian khususnya pada negara bermayoritas non-

muslim, seperti Korea Selatan. Program ini berisikan tentang panduan restoran 

halal, masjid, serta tempat-tempat wisata yang menyediakan musholla bagi 

                                                           
4
 Chae Kyung Yeon, Lee Hee Yul, Op.Cit, Hal. 100 

5
 Ibid 

6
 Ibid 

7
 Ibid. Hal. 98 
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pengunjung muslim. Hal tersebut juga sesuai dengan kebutuhan berbasis agama 

bagi wisatawan muslim yang terbagi atas enam kategori, yaitu makanan halal, 

fasilitas untuk beribadah, layanan ramadhan, kamar kecil yang water-friendly 

(sebagian besar kamar kecil di luar negeri bersifat toilet kering), tidak ada aktifitas 

non-halal, serta fasilitas dan layanan rekreasi yang bersifat privat.
8
  

 Perkembangan pasar halal yang cukup meningkat, membuat pemerintah 

berinisiasi membuat kebijakan mengenai makanan halal. MAFRA sebagai 

lembaga yang bertugas mempromosikan industri makanan, di tahun 2015 

mengeluarkan domestic halal food policy yang berfokus pada tiga pilar:
9
 

industrial growth policy,  export activation policy, dan distribution network.  

4.1.1 Industrial Growth Policy 

 Dalam pilar ini, pemerintah menargetkan untuk meningkatkan pasar halal 

di Korea dengan cara memberikan informasi seputar halal dengan diadakannya 

penelitian secara mendalam mengenai pasar halal, sertifikasi halal, dan informasi 

terkait lainnya dengan halal.
10

 Pada rentan waktu 2015 hingga 2017, penulis 

menemukan bahwa pemerintah telah menjalankan beberapa program untuk 

memenuhi tujuan dari pilar tersebut. Di tahun 2015, MAFRA membentuk halal 

food export dibawah pengawasan Korean Food Research Institute (KFRI) yang 

                                                           
8
 Mastercard, CrescentRating, MasterCard-CrescentRating: Global Muslim Travel Index 2016 

(Singapore, 2016). Hal. 6 
9
 Hyunseo Park, “Food Globalization and Culture War: The Case of the Halal Food Complex in 

South Korea”, Op.Cit. Hal. 62 
10
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dimana hal tersebut dijadikan alat ukur pertumbuhan industri makan dometik yang 

bersifat halal.
11

 

 Penyebaran informasi seputar halal di Korea dibantu oleh institusi-institusi 

baik pemerintah maupun non-pemerintah. Mereka memiliki tujuan yang sama 

yaitu, memasuki pasar global halal. Di tahun 2016, KOTRA mempublikasikan 

“Global Halal Market Trends and Certification Trends” dalam rangka membantu 

penyebaran informasi mengenai halal di Korea khususnya pengaruh halal terhadap 

perekonomian Korea.  

 Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri Korea khususnya di 

pasar halal, pemerintah melalui Korea International Trade Association (KITA) 

membentuk Halal Export Consultation Centre pada 22 Maret 2017.
12

 Pusat 

konsultasi tersebut akan memberikan informasi mengenai pasar dan membuka 

konsultasi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat memasuki pasar 

halal. Pembentukan pusat konsultasi ini juga dibantu oleh Korea Halal Export 

Association (KOHEA) dan Korea Halal Industrial Research Institute.  

 KOHEA sendiri merupakan institusi non-pemerintah yang dibentuk tahun 

2016 dengan tujuan untuk membantu perusahaan-perusahaan Korea agar dapat 

memasuki pasar halal yang berada khususnya di negara-negara mayoritas muslim 

seperti Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Tengah.
13

 Dalam hal ini, KOHEA 

membantu melalui promosi dan memasarkan produk-produk halal secara online 
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 Ibid. Hal. 63 
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 Ibid 
13

 Korea Halal Export Association Official Website, www.kohea.org/eng/company/greeting.php , 

diakses pada 2 Februari 2018  

http://www.kohea.org/eng/company/greeting.php
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maupun offline, pelayanan konsultasi mengenai ekspor, mengadakan konferensi 

dalam rangka strategi ekspor halal, serta melakukan survey atau penelitian 

terhadap konsumen terkait produk-produk halal yang dipasarkan.
14

  

 Selain penyebaran informasi halal, pemerintah juga melakukan 

pembangunan infrastruktur seperti rumah potong daging yang sesuai dengan 

syariat Islam. Pada awalnya, rumah potong halal dibentuk oleh para imigran 

muslim yang bekerja di Korea beranggapan bahwa bahan baku halal dibutuhkan 

untuk pertahanan hidup mereka dan Korea sendiri belum mempunyai pasar 

khusus yang menjual bahan-bahan halal khususnya untuk daging.
15

 Hal ini 

membuat para imigran muslim pada saat itu terpaksa memakan daging unggas 

yang dijual pada umumnya yang menurut mereka tidak dipotong sesuai syariat 

Islam sehingga belum halal. Hal inilah yang membuat mereka untuk berinisiasi 

untuk melakukan sembelih daging sendiri yang sesuai syariat Islam. 

 Dalam praktiknya, para imigran tersebut mereka membeli unggas hidup 

dan memotongnya sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, untuk memperat tali 

persaudaraan, di akhir mereka melakukan acara rutin untuk memasak dan makan 

bersama.
16

 Berawal dari hal tersebut, sebagian muslim mulai membuat rumah 

potong halal dimana mereka menghubungi sebuah rumah potong untuk memesan 

sekitar 100 potong unggas hidup, lalu mereka menyembelihnya sesuai dengan 

syariat Islam, dan setelahnya dijual kepada para imigran muslim.
17
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  Hyunseo Park, Youngmin Lee, “Globalization of Halal Food: A Study on Its Diffusion „into‟ 
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 Produksi rumah potong halal terus berkembang dimana sebulan mereka 

dapat memasok 10 ribu hingga 20 ribu unggas. Bahkan di beberapa distributor 

besar, mereka dapat memasok 50 ribu hingga 100 ribu setiap bulannya.
18

 Namun 

perkembangannya sempat terhambat dikarenakan peristiwa 9/11 yang membuat 

pemerintah Korea membatasi masuknya imigran serta budaya Islam ke negaranya. 

Hal ini pun berdampak pada jaringan distribusi yang memasok makanan halal 

para pedagang makanan halal yang sebagian besar adalah imigran muslim 

mengalami perubahan yang signifikan. Korea pun mengambil langkah untuk 

mengambil alih terhadap pemasok makanan halal salah satunya daging halal.  

 Pada pertemuan Park Geun Hye dengan UAE mengenai pasar halal, 

menghasilkan sebuah rencana pemerintah Korea Selatan dalam rangka mendorong 

industri halal. Hal tersebut termasuk membangun rumah potong halal secar resmi 

untuk konsumen domestik maupun ekspor, memberikan kemudahan visa untuk 

pindah ke Korea bagi imigran muslim yang ingin bekerja di rumah potong halal.
19

 

Di akhir tahun 2016, pemerintah meningkatkan rumah potong halal dimana 

mereka membiayai perenovasian serta peningkatan fasilitas untuk rumah potong 

halal dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sekitar 4 juta won.
20
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 Korea Joongang Daily – Halal Slaughterhouses Create Controversy in Korea 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?ald=3021829 , diakses pada 2 

Februari 2018  
20

 Ibid 
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Gambar 4.1 Yes! Halal Website 

Sumber: Yes!Halal 

 Seiring dengan pertumbuhan imigran muslim yang semakin meningkat 

khususnya pelajar dan perkembangan teknologi, mereka pun lebih sering 

menggunakan online shopping.
21

 Hal ini pun berlaku pada makanan halal dimana 

salah satu situs yang terkenal yaitu, Yes! Halal dimana mereka menjual berbagai 

produk-produk halal seperti daging, dan bahan makanan lainnya. Masyarakat 

muslim dapat membeli barang-barang tersebut dengan mudah terlepas dari 

dimana mereka tinggal, hanya dengan menggunakan jasa pengiriman yang 

disediakan oleh toko ritel yang ada.
22

 

 4.1.2 Export Activation Policy 

 Pada pilar ini, pemerintah memfokuskan terhadap pemasaran produk-

produk halal Korea bisa memasuki pasar halal global. Dalam perkembangannya, 
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 Hyunseo Park, Youngmin Lee, “Globalization of Halal Food: A Study on Its Diffusion „into‟ 

and Export „from‟ South Korea”, Op.Cit Hal. 137 
22
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pemerintah terus meningkatkan kebijakan-kebijakan mengenai halal beberapa 

diantaranya memperluas ekpansi sertifikasi halal, melakukan pembangunan 

standarisasi sertifikasi halal domestik, serta mendaftarkan sertifikasi halal 

domestik sebagai salah satu standar industri nasional.
23

  

 Korea sendiri sejak tahun 1980-an sudah melakukan pelayanan sertifikasi 

halal yang dikeluarkan oleh KMF, namun untuk dapat memasuki pasar halal 

global diperlukan sertifikasi halal yang diakui oleh internasional. Hal tersebut 

yang membuat pemerintah melakukan cross-certification ke badan halal yang 

telah diakui secara internasional yaitu, JAKIM (Malaysia) dan MUI (Indonesia).
24

 

Selain kedua badan tersebut, pemerintah Korea juga sedang memperluas 

ekpansinya hingga UAE. Hal tersebut guna mempermudah ekspansi ekspor 

produk halal Korea pada negara lain.  
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Gambar 4.2 Sertifikasi halal dari MUI
25

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: penulis 

Untuk mempromosikan produk-produk halal domestik, Korea mengadakan 

beberapa event seperti K-Food Fair, Korea Brand & Entertainment Expo 

(KBEE), Halal Restaurant Week Korea, dan event lainnya. Hal ini selain untuk 

mempromosikan produk halal domestik, sekaligus untuk menjalin mitra dengan 

negara lain khususnya negara bermayoritas muslim, seperti Indonesia, Malaysia, 

Pakistan, dan UAE 

 4.2.3 Distribution Network 

 Di pilar terakhir ini, pemerintah memfokuskan pada peraturan-peraturan 

mengenai produk halal seperti adanya perubahan peraturan periklanan setelah 
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adanya sertifikasi halal yang diatur dalam Peraturan Penegakan Undang-Undang 

Sanitasi Pangan, serta Undang-Undang Pengawasan Kebersihan Ternak yang 

telah diamandemen pada tahun 2015.
26

 Selain itu, pemerintah juga terus 

melakukan ekspansi restoran halal di Korea dimana hingga tahun 2017, 28 

restoran dari 145 restoran muslim-friendly di Korea telah mendapat sertifikasi 

halal. 

 Untuk memudahkan para wisatawan atau imigran muslim dalam mencari 

restoran halal, KTO mengeluarkan buku panduan mengenai restoran halal yang 

dapat diakses melalui website. Buku panduan tersebut berisikan alamat restoran-

restoran halal di Korea berserta dengan klasifikasinya dan buku tersebut selalu 

diperbaharui setiap tahunnya. Klasifikasi yang dimaksud adalah tingkatan restoran 

halal di Korea yaitu, Halal Certified, Self Certified, Muslim-Friendly, dan Pork-

free yang bisa dilihat perbedaannya dari bagan berikut: 

Tabel 4.1 Daftar klasifikasi restoran halal di Korea Selatan 

Klasifikasi Definisi Pegawai Menu Halal Alkohol 

Halal 

Certified 

Restoran ini sudah 

tersertifikasi halal 

oleh KMF. 

Satu atau lebih 

pegawainya 

harus muslim. 

Semua Tidak 

ada 

Self 

Certified 

Restoran ini 

menggunakan bahan 

baku bersifat halal 

yang diverikasi oleh 

Satu atau lebih 

pegawainya 

harus muslim. 

Semua Tidak 

ada 
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pegawai restorannya 

yang muslim.  

Muslim-

friendly 

Restoran ini 

menyediakan 

beberapa menu halal, 

namun masih 

menyediakan 

alkohol 

Tidak harus ada 

pegawai muslim 

Semua atau 

sebagian 

Ada 

Pork-free Restoran yang hanya 

menyediakan menu 

selain daging babi. 

Tidak harus ada 

pegawai muslim 

Tidak ada Ada 

Sumber: KTO (diolah oleh penulis) 

 Ketiga pilar tersebut dibentuk untuk mendukung keberlangsungan 

program “muslim-friendly”. Sampai saat ini, program muslim-friendly sendiri 

masih terus dikembangkan mengingat jumlah wisatawan muslim yang berkunjung 

ke Korea Selatan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, program ini juga 

dimanfaatkan Korea Selatan untuk menghadapi populasi muslim yang 

diperkirakan terus meningkat hingga mencapai 26% di tahun 2030 sehingga 

permintaan khususnya dalam halal-food akan semakin banyak serta ikut bersaing 

dalam pasar halal-food.
27
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4.2 Diplomasi Publik Korea Selatan 

 Diplomasi publik menjadi alat yang cukup penting digunakan bagi suatu 

negara dalam mempromosikan demokrasi, keamanan hingga stabilitas 

ekonominya di dunia. Selain itu diplomasi publik juga bertujuan untuk membuat 

suatu negara melakukan keinginan kita melalui soft power (tanpa ada paksaan). 

Korea Selatan sendiri sudah memakai diplomasi publik sebagai alat untuk 

menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain sejak beberapa dekade 

belakangan ini. Hal tersebut dianggap lebih mudah untuk menarik perhatian 

negara lain dengan menggunakan soft power.
28

 Penggunaan diplomasi publik pun 

cukup membuahkan hasil yang cukup baik bagi Korea Selatan beberapa dekade 

ini diantaranya, Korea menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation 

and Development (OECD), menjadi tuan rumah Olympic Games tahun 1988 dan 

2018, tuan rumah Piala Dunia tahun 2002, tuan rumah G20 Summit tahun 2010, 

dsb.
29

 

 Dalam meningkatkan perhatian dan fokus nya terhadap soft power, Korea 

Selatan membagi ke dalam beberapa institusi dan biro terkait dalam menangani 

diplomasi publik beberapa diantaranya, Presidential Council on Nation Branding, 

Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan (MOFA), Kementrian 

Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Korea Foundation, serta Kementrian 

Pertanian, Makanan, dan Pedesaan (MAFRA) .
30

 

 

                                                           
28
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4.2.1 Presidential Council on Nation Branding 

 Didirikan pada 22 Januari 2009, dewan ini berfungsi sebagai menara 

kontrol untuk kegiatan diplomasi publik pemerintah. Tujuan dari dibentuknya 

dewan ini dibagi dalam tiga pilar, yakni:
31

 

 1) bertindak sebagai menara kontrol pan-pemerintah,  

2) mendukung proyek-proyek branding bangsa yang efektif, dan  

3) memperkuat dan memperluas kerja sama dan partisipasi publik.  

Visi dari dewan ini adalah menjadikan "Korea yang andal dan bermartabat" yang 

dapat dicapai melalui empat pilar yakni:
32

 

1) Meningkatan peran Korea dan tanggung jawab global,  

2) Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya Korea,  

3) Memperkuat komunikasi global, dan  

4) Mendorong partisipasi warga yang aktif. 

Dengan adanya dewan ini, diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan 

akan lebih terarah dan selalu dibawah pengawasan pemerintah. Sehingga kegiatan 

yang berkaitan dengan diplomasi akan selalu dipantau perkembangannya melalui 

dewan ini. 
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 Presidential Council on Nation Branding, Function 

http://17koreabrand.pa.go.kr/gokr/en/cms/selectKbrdCmsPageTbl.do?cd=0119&m1=1&m2=4 , 

diakses pada 25 Januari 2018 
32

 Presidential Council on Nation Branding, Vision & Strategy 

http://17koreabrand.pa.go.kr/gokr/en/cms/selectKbrdCmsPageTbl.do?cd=0120&m1=1&m2=5 , 
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4.2.2 Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Korea Selatan 

(MOFA) 

 Dalam praktik diplomasi publik Korea Selatan, MOFA mencoba 

memberlakukan undang-undang diplomasi publik dengan maksud untuk 

membangun landasan diplomasi publik yang terintegrasi dan sistematis dalam 

dimensi pemerintahan dan pan-nasional yang di akhir November 2015, UU 

tersebut disahkan oleh Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis 

Nasional.
33

 Selain itu, MOFA telah melakukan upaya untuk meningkatkan 

anggaran untuk memperluas kemampuan diplomasi publik sejak Park Geun Hye 

menjabat di tahun 2013. 

 Berbagai acara, yang tujuan utamanya adalah memperkenalkan Korea ke 

publik asing, diinisiasi dan dilaksanakan oleh misi diplomatik Korea di luar 

negeri. Misalnya, beberapa kontes di Korea diadakan: kontestan asing 

berkompetisi mengenai pengetahuan mereka tentang Korea dan memamerkan 

bakat mereka untuk makanan Korea, tarian, lagu, dll. Selain itu, dibangunnya 

'Korea Corner' di universitas asing atau balai kota, yang bertujuan untuk 

memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan mendalam tentang Korea.
34

 

 MOFA berhasil memasukkan sejarah pembangunan Korea yang sukses ke 

dalam buku teks asing dan mencoba untuk merevisi citra terdistorsi Korea yang 

dijelaskan di media asing atau buku teks. Beberapa program diplomasi publik 

partisipatif dilaksanakan: „the Youth/Senior Public Diplomatic Corps‟,  „Every 

                                                           
33

 Ministry of Foreign Affairs and Trade, Public Diplomacy Overview 

http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5664/contents.do , diakses pada 25 Januari 2018 
34
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Citizen is a Foreign Service Officer‟, „Dream Project‟ dan „public diplomacy 

interns at foreign missions‟.
35

 Melalui program-program tersebut, MOFA 

memperoleh dukungan dari orang-orang Korea dalam diplomasi publik dan 

memanfaatkan sepenuhnya kapasitas diplomatik masyarakat umum. Untuk 

membagikan praktik dan pengalaman diplomasi publiknya dengan negara lain, 

Korea secara aktif membangun jaringan untuk berkolaborasi, salah satunya 

MOFA berusaha mengadakan forum diplomasi publik dengan negara-negara 

besar. Sebagai contoh, Forum Diplomasi Publik Korea-China telah diadakan 

setiap tahun sejak 2013 dan menjadi peluang yang berarti untuk membahas cara-

cara substantif untuk meningkatkan kerja sama dalam diplomasi publik.
36

 

4.2.3 Kementrian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata 

 Sejak Korea lebih perhatian akan diplomasi publik, pada tahun 2008 

pemerintah menggabungkan Badan Informasi Pemerintah dan Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan 

Pariwisata.
37

 Setiap tahunnya, kementerian menyerahkan penghargaan prestasi 

khusus kepada artis musik Korea untuk kontribusinya pada "Hallyu Wave" yang 

merupakan populer nya budaya-budaya populer Korea di seluruh dunia sehingga 

terciptalah gelombang Korea. Acara ini disponsori oleh Komite Branding 

Nasional, Komisi Komunikasi Korea, Budaya Korea, Layanan Informasi Korea 

                                                           
35
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 David Alexandre H, “South Korea‟s Public Diplomacy: Cultural Approach”, Op.Cit Hal. 29 
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serta Korea Foundation. Semua dari mereka merupakan lembaga pemerintah 

dengan fokus pada diplomasi publik.
38

  

 Selanjutnya, pada tahun 2009 pemerintah Korea mendirikan Badan 

Konten Kreatif Korea (KOCCA) untuk mengembangkan dan mempromosikan 

industri budaya Korea.
39

 Badan tersebut diciptakan dari gabungan lima lembaga 

sebelumnya dengan kurang lebih memiliki tujuan dan visi yang sama. Pada Maret 

2012, KOCCA mulai menawarkan dukungan keuangan untuk semua artis Korea 

yang ingin tampil di luar negeri atau disebut sebagai dukungan ekspansi luar 

negeri. Untuk meningkatkan koordinasi, kelima organisasi yang bergabung 

menciptakan sebuah badan super dengan tujuan mendukung dan mempromosikan 

tidak hanya industri musik, tetapi seluruh industri konten secara keseluruhan 

(seperti animasi, program TV, dll.).
40

 

 Dalam penelitian ini, Kementrian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata 

mempunyai organisasi dalam mempromosikan pariwisata yaitu, Korean Tour 

Organization (KTO) yang didirikan sejak 1962. KTO dibentuk dengan tujuan 

untuk mendukung dan mempromosikan layanan pariwisata yang diperlukan di 

Korea Selatan seperti, hotel, agen perjalanan, dan infrastruktur transportasi.
41

 

Salah satunya yaitu, mempromosikan program muslim-friendly, dimana KTO 

menyediakan panduan bagi para wisatawan muslim yang ingin berpergian ke 

Korea Selatan. Panduan tersebut berupa restoran-restoran halal di Korea serta 

masjid dan musholla yang tersebar di berbagai kota di Korea Selatan. 
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 Korea Tour Organization, Corporate Overview http://kto.visitkorea.or.kr/eng/divisions/co-

overview.kto , diakses 2 Oktober 2017 
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4.2.4 Korea Foundation 

 Organisasi afiliasi MOFA ini didirikan pada tahun 1992, muncul sebagai 

praktisi diplomasi publik yang lebih signifikan. Sejak didirikan, yayasan ini telah 

mengembangkan berbagai macam program pertukaran. Tujuan utama mereka 

adalah sebagai bagian dari "diplomasi kepercayaan" yang dibentuk pemerintah 

zaman Park Geun Hye.
42

 Misinya adalah Korea dianggap sebagai negara yang 

mempunyai middle power yang bertanggung jawab sekaligus bertindak sebagai 

fasilitator pada isu-isu global seperti pemberantasan kemiskinan dan isu-isu 

lingkungan.  Korea Foundation bertumpu pada tiga dimensi:
43

 

 1) pertukaran intelektual melalui program people-to-people,  

2) berbagi pengetahuan melalui penyelenggaraan konferensi tentang isu-isu 

global, dan  

3) partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan warga Korea, yang disoroti 

dalam pesan dari bagian Presiden di halaman web.  

 Selanjutnya, yayasan ini juga mendukung produksi penyiaran dan media di 

luar negeri serta mendukung program pertukaran pelajar baik wisatawan asing ke 

Korea maupun warga Korea ke luar negeri. Selain itu, yayasan ini juga 

menerbitkan tinjauan yang lebih luas tentang misi dan visinya. Filosofi 

manajemen mereka didasarkan pada kepercayaan, kinerja dan pada sistem 

terbuka. Gambaran keseluruhan fondasi yayasan ini menyerupai milik korporasi 
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dimana berpusat pada "meningkatkan efisiensi", "memperluas jaringan" dan 

"memperkuat kapasitas manajemen organisasi dan daya saing".
44

  

4.2.5 Kementrian Pertanian, Makanan, dan Pedesaan (MAFRA) 

 Kementrian ini dibentuk pada 17 Juli 1948 dimana MAFRA bertanggung 

jawab pada bidang-bidang termasuk asuransi tanaman, reklamasi lahan, statistik 

pertanian dan pengembangan teknologi pertanian termasuk tanaman rekayasa 

genetika serta pertanian ramah lingkungan.
45

 Hal ini juga dimaksudkan dalam 

pertanggung-jawaban untuk pembayaran langsung kepada petani serta segala 

aspek kesiapan untuk bencana alam.
46

 Misi dari MAFRA sendiri adalah mengurus 

segala urusan yang terkait dengan pertanian, peternakan, makanan, lahan 

pertanian, dan irigasi, promosi industri makanan, pengembangan komunitas 

pertanian, dan distribusi produk pertanian. 

 Peran MAFRA dalam diplomasi publik Korea Selatan ialah melakukan 

promosi industri makanan. Salah satu yang terkenal adalah kimchi diplomacy. 

Kimchi sendiri merupakan makanan khas Korea Selatan yang biasanya terbuat 

dari sawi yang difermentasikan bersama dengan saus gochujang (saus khas 

Korea). Di Korea, kimchi bukan hanya sekedar makanan biasa melainkan sudah 

menjadi bagian dari kebudayaan.
47

 

                                                           
44

 Ibid 
45

 Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs Official Website 

http://www.mafra.go.kr/mafra/369/subview.do , diakses pada 2 Februari 2018 
46

 Ibid 
47

 The Kitchen Sisters, Kimchi Diplomacy http://www.kitchensisters.org/hidden-kitchens/kimchi-

diplomacy/ , diakses pada 2 Februari 2018 

http://www.mafra.go.kr/mafra/369/subview.do
http://www.kitchensisters.org/hidden-kitchens/kimchi-diplomacy/
http://www.kitchensisters.org/hidden-kitchens/kimchi-diplomacy/
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 Kimjang, tradisi membuat kimchi, merupakan bagian integral dari jalinan 

komunal kehidupan Korea. Pergi bersama dari seluruh desa untuk mengubah 

ratusan sawi menjadi kimchi berukuran guci besar untuk difermentasi di dalam 

pot atau lemari es modern merupakan hal yang sudah mendarah daging di 

Korea.
48

 Kimchi menjadi sumber makanan dan nutrisi yang bagi orang Korea 

yang berada dalam masa deprivasi dan kelaparan. Berkat hal tersebut, UNESCO 

telah menambahkan tradisi Kimjang ke daftar perwakilan warisan budaya tak 

berwujud dari umat manusia.
49

 

 

Gambar 4.3 Tradisi Kimjang 

 

  

 

 

 

 

Sumber: The Kitchen Sisters 

 Kepopuleran K-pop di berbagai penjuru dunia membuat MAFRA 

mengambil kesempatan untuk mempromosikan makanan khas Korea atau yang 

dikenal sebagai K-Food.
50

 Byung Hong Park, selaku penanggung jawab atas 
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MAFRA di Kedutaan Besar Korea di Washington, DC mengatakan bahwa 

pemerintah Korea mulai mempromosikan masakan Korea karena makanan adalah 

"cara terbaik untuk memiliki hubungan antar negara."
51

 Hal ini juga dibuktikan 

oleh Hyunjoo, salah satu warga Korea yang memulai bisnis kimchi yang disebut 

Sinto Gourmet di AS sejak tahun 2010. Ia mengatakan pemerintah memberi 

dukungan dana untuk beberapa restoran Korea di AS.
52

 Tujuan utama dari 

promosi ini adalah mereka ingin lebih banyak orang asing mengenal makanan 

khas Korea serta memperbanyak jumlah masyarakat yang memakan makanan 

Korea. 

 Dalam penelitian ini, MAFRA berperan cukup penting dalam program 

muslim-friendly karena sebagian besar program ini berisikan promosi industri 

produk halal Korea khususnya pada makanan. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, hal utama yang dicari masyarakat muslim yang berpergian ke kota 

atau negara lain khususnya negara dengan mayoritas beragama non-Islam ialah 

makanan dan minuman halal. MAFRA sendiri merupakan lembaga yang 

mengeluarkan domestic halal food policy dimana hal tersebut guna membantu 

program muslim-friendly khususnya di bidang industri makanan halal. 

 Dari beberapa institusi atau lembaga terkait yang telah dijelaskan, dapat 

disimpulkan bahwa diplomasi publik Korea Selatan lebih mengarah kepada 

pendekatan melalui budaya dan memiliki fokus utama yaitu, nation branding. Hal 

tersebut terlihat dari tujuan utama dari institusi tersebut hampir sama, yakni 
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menyebarluaskan bahasa dan kebudayaan Korea kepada dunia. Dari kelima 

institusi tersebut, MAFRA merupakan lembaga yang cukup menonjol dalam 

penggunaan muslim-friendly dikarenakan fokus program ini lebih mengarah 

kepada promosi makanan halal. Namun di sisi lain, pemerintah Korea Selatan 

tetap tidak ingin menghilangkan identitasnya. Sehingga dalam promosi program 

muslim-friendly, pemerintah tetep memasukkan unsur-unsur budaya Korea 

Selatan yang disesuaikan dengan muslim. 
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BAB V 

ANALISIS DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN MELALUI 

PROGRAM MUSLIM-FRIENDLY 

 

 Pada bab ini, penulis akan menjabarkan proses penggunaaan diplomasi 

publik Korea Selatan melalui program muslim-friendly dengan menggunakan tiga 

dimensi diplomasi publik yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. 

5.1 Daily Communication 

 Dimensi ini merupakan komunikasi harian atau rutin untuk menjelaskan 

isi atau konteks dalam suatu kebijakan atau keputusan yang dibuat serta 

bagaimana menjalankannya. Setelah kebijakan atau keputusan dibuat, pemerintah 

akan memberikan perhatian kepada pers atau media domestik maupun asing 

dalam menjelaskan kebijakan atau keputusannya dan bagaimana melakukannya. 

5.1.1 Pemberitaan dan publikasi rutin mengenai kebijakan terkait oleh 

Korea Selatan 

 Dalam penyebarannya, pemerintah menggunakan radio, televisi, media 

cetak dan online baik dalam negeri maupun luar negeri.
1
 Selain itu, pemerintah 

juga mengupayakan penyebarannya melalui kedutaan besar dan lembaga atau 

institusi yang tersebar di luar negeri. Pada program muslim-friendly sendiri, 

pemerintah Korea Selatan bekerja sama dengan KTO yang tersebar di negara-

negara mayoritas muslim, yaitu Indonesia dan Malaysia. KTO Indonesia dan 

Malaysia sendiri berada dibawah wewenang KTO pusat serta Kedutaan Besar 

                                                           
1
 Mark Leonard. Op.Cit. Hal.12 
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Korea Selatan. Melalui KTO, pemerintah menyebarkan informasi mengenai 

program muslim-friendly. 

 Selain kedutaan besar dan institusi, pada era sekarang ini, media memiliki 

peran cukup penting dalam kebijakan suatu pemerintah. Salah satu diantaranya 

adalah Korean Broadcasting System (KBS). KBS merupakan salah satu media 

kepenyiaran terbesar di Korea Selatan. KBS sendiri meliputi radio, televisi, 

hingga media digital.
2
 Dahulu, KBS hanya sebagai radio yang di dirikan pada 15 

Agustus 1953 dengan nama resmi yaitu “Voice of Free Korea”.
3
 Pada April 1973, 

nama siaran diubah menjadi “Radio Korea” lalu selanjutnya di bulan Agustus 

1994, ditetapkan sebagai “Radio Korea International” sesuai dengan era 

globalisasi, Setelah itu pada Maret 2005, sebutan itu kemudian diubah menjadi 

“KBS World Radio” dalam rangka menduniakan merek Korea dan siaran KBS. 
4
 

 KBS World Radio menjadi radio terbesar di Korea Selatan yang 

mengudara dalam 11 bahasa, yakin Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Korea, 

Bahasa Prancis, Bahasa Rusia, Bahasa Cina, Bahasa Spanyol, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Arab, Bahasa Jerman dan Bahasa Vietnam dan mempunyai tugas 

memberitahukan segala aspek tentang Korea Selatan, meliputi politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan tradisi.
5
 Sampai saat ini, KBS telah memiliki 18 cabang 

domestik dan tersebar di 11 negara meliputi Asia, Timur Tengah, Amerika, Eropa, 

hingga Afrika. Hal ini menjadi suatu nilai tambah dimana program muslim-

                                                           
2
 KBS Global, About Us http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html , diakses pada 25 Januari 

2018 
3
 KBS World Radio, Tentang Kami http://world.kbs.co.kr/indonesian/about/about_kbsworld.htm , 

diakses pada 25 Januari 2018 
4
 Ibid 

5
 Ibid 

http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html
http://world.kbs.co.kr/indonesian/about/about_kbsworld.htm
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friendly dapat tersebar di beberapa titik di dunia khususnya negara-negara 

muslim. 

 KBS News & Sports merupakan salah satu program televisi KBS yang 

menjadi keunggulan dimana menyuguhkan berita-berita baik domestik maupun 

internasional secara faktual, terpercaya, dan up-to-date.
6
 Pada siaran yang 

ditayangkan Maret 2015 dimana membahas tentang pertemuan Park Geun Hye 

yang pada saat itu menjabat sebagai presiden di Timur Tengah untuk 

mendatangani Memorandum of Understanding (MOU) dalam bidang halal-food 

dengan UAE.
7
 Berawal dari pertemuan tersebut, kemudian dibahas mengenai 

program muslim-friendly khususnya di bidang halal-food.  

 Untuk mendalami program muslim-friendly, dibutuhkan adanya 

pemahaman mengenai Islam dan masyarakat muslim itu sendiri. Hal tersebut yang 

coba diangkat oleh KBS pada program My Neighbor, Charles. Program tersebut 

merupakan variety show Korea Selatan yang ditayangkan setiap selasa malam 

dimana menceritakan kehidupan warga asing di Korea Selatan. Di beberapa 

episode nya, program ini mencoba mengangkat kehidupan seorang muslim di 

Korea Selatan diantaranya episode 78 dimana seorang remaja asal Afghanistan 

bernama Nahid bersama dengan keluarganya mencoba bertahan hidup di negara 

non-muslim seperti Korea Selatan, episode 108 yaitu mengenai Hong Hana 

(peserta Hello Counselor yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya), wanita asal 

Uzbekistan yang pindah ke Korea Selatan untuk melanjutkan hidup nya. Ia harus 

                                                           
6
 KBS World, 2018 KBS Broadcasting Policy http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html , 

diakses pada 25 Januari 2018 
7
 KBS News, [Charge! Woman’s Morning] What is “Halal-food” that consumed by A Quarter of 

the World http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3038052 , diakses 28 Januari 2018  

http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html
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menjadi orang tua tunggal  dalam mengasuh anak-anaknya serta memperlihatkan 

bagaimana seorang muslim bertahan hidup sebagai minoritas sehingga kita dapat 

melihat kehidupan masyarakat minoritas dari sisi orang yang bersangkutan. 

 Sebelumnya, KBS juga mengeluarkan sebuah program dokumentari 

mengenai keberagaman kehidupan yang ada di Korea Selatan. Program tersebut 

diberi nama “Screening Humanity” dimana dalam program tersebut kita 

dipaparkan keberagaman yang ada melalui sudut pandang sang pemain utama atau 

narasumber. Setiap satu cerita dibagi atas 3-5 bagian yang setiap bagiannya 

berdurasi sekitar 30 menit. Pada salah satu episodenya, KBS membahas mengenai 

perkembangan Islam di Korea Selatan yang diberi judul “Rising Islam Market of 

1.8 Billion Muslims” dimana dalam episode tersebut dibahas mengenai 

perkembangan pasar halal yang semakin meningkat serta konsep halal itu sendiri 

yang telah menjadi bagian dari bisnis tidak hanya agama saja melainkan sudah 

menjadi bagian dari gaya hidup seseorang.
8
 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hyunseo Park, “Food Globalization and Culture War: The Case of the Halal Food Complex in 

South Korea”, Ewha Womens University (2017) Hal. 78 
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Gambar 5.1 KBS Documentary Series 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KBS World 

 Dalam penyebaran informasi tersebut, KBS menyesuaikan dengan lokasi 

masing-masing dimana KBS menyediakan terjemahan dalam beberapa bahasa 

seperti Inggris, China, Jepang, Melayu, Indonesia, Spanyol, dan Vietnam.
9
 Hal ini 

bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan persepsi atau pemahaman tentang 

suatu isu yang diedarkan sehingga meminimalisir terjadinya konflik-konflik yang 

tidak diinginkan. 

 KBS sendiri memiliki radio yang tersebar di berbagai penjuru dunia salah 

satunya di Indonesia. Pada program warta berita, KBS memberikan informasi 

seputar politik, sosial, budaya termasuk mengenai muslim-friendly dan hal terkait 

lainnya. Program ini tayang setiap hari dari pukul 19.00-19.15 WIB.
10

 Untuk 

memudahkan masyarakat, program tersebut bisa didengar kembali melalui 

                                                           
9
 KBS Global, About Us http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html , diakses pada 28 Januari 

2018 
10

 KBS World Radio Indonesia, 

https://world.kbs.co.kr/service/program_main.htm?lang=i%procode=news , diakses pada 28 

Januari 2018 

http://english.kbs.co.kr/about/overview_01.html
https://world.kbs.co.kr/service/program_main.htm?lang=i%25procode=news
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website pada rubrik warta berita dimana tidak hanya audio yang disajikan tetapi 

juga artikel mengenai informasi terkait. 

 Selain KBS, ada pula Arirang dimana menjadi media representatif 

berbahasa Inggris yang berbasis di Korea yang secara finansial dibiayai oleh 

Kementrian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata.
11

 Salah satu program Arirang 

yaitu, Travel Story Season 2 di salah satu episode nya menceritakan seorang 

muslim asal Indonesia yang ingin memperkenalkan makanan muslim-friendly 

pada Korea.
12

 Selain itu, ada program Bizline, Business Daily serta Arirang News 

yang dimana merupakan salah satu program berita yang disiarkan Arirang 

mengenai isu-isu baik di Korea Selatan maupun luar negeri terkait dengan politik, 

sosial-budaya, hingga ekonomi dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai 

penyampaiannya. 

 Baik KBS dan Arirang terus mengembangkan pemberitaan dengan 

meningkatkan penyebaran berita melalui website maupun media sosial seperti, 

youtube. Hal tersebut dikarenakan pada era sekarang ini, masyarakat cenderung 

melihat isu-isu yang beredar melalui internet. Sehingga acara-acara yang telah 

disebutkan diatas juga dapat diakses baik dalam website maupun platform 

berbasis video seperti youtube.  

 Pada era sekarang, diplomasi publik menjadi alat yang paling sering 

digunakan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan negara serta 

                                                           
11

 Arirang, About Arirang http://www.arirang.com/prroom/about_arirangn1.asp?sys_lang=Eng , 

diakses 28 Januari 2018 
12

 Arirang, Travel Story 

http://www.arirang.com/Tv2/TVCommon_NoStaff_Archive.asp?Prog_Code=TVCR0729&MEN

U_CODE=101899&view_seq=14197 , diakses pada 28 Januari 2018 

http://www.arirang.com/prroom/about_arirangn1.asp?sys_lang=Eng
http://www.arirang.com/Tv2/TVCommon_NoStaff_Archive.asp?Prog_Code=TVCR0729&MENU_CODE=101899&view_seq=14197
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masyarakat lain secara efektif. Suatu negara menerapkan diplomasi publik untuk 

memobilisasi potensi soft power yang mereka miliki baik dari segi pendidikan, 

budaya, olahraga, teknologi, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk membuat 

negara atau masyarakat lain dapat mengadopsi kebijakan atau keputusan yang 

dikeluarkan oleh negara yang menggunakan diplomasi publik. 

  Seperti yang dijelaskan sebelumnya, diplomasi publik bersifat lebih 

kompleks karena aktor yang terlibat tidak hanya satu melainkan dua atau lebih. 

Diplomasi publik sendiri lebih ditujukan kepada aktor-aktor non-negara serta 

opini publik dibandingkan dengan pemerintah negara asing karena melalui 

diplomasi publik, negara dapat memperdalam dialog antara warga lokal negaranya 

dengan warga asing dan kelompok. Hal tersebut menjadi ajang untuk memberikan 

informasi terkait isu yang sedang beredar serta dapat mengubah opini publik asing 

dan megoreksi jika terjadi adanya kesalahpahaman. 

 Pada dimensi Daily Communications yang mencakup pemberitaan atau 

publikasi rutin dapat dilihat bahwa pemerintah Korea Selatan menggunakan 

International Broadcasting untuk menyebarkan berita dan informasi pada negara-

negara muslim. Pemberitaan yang dilakukan paling banyak melalui siaran televisi, 

radio yang diikuti oleh pemberitaan melalui website serta media sosial secara rutin 

guna memberikan informasi dan berita secara faktual mengenai isu, berita, serta 

kebijakan yang beredar maupun terjadi di Korea Selatan. 

 Dari kedua media tersebut, terlihat bahwa pengenalan muslim dan Islam, 

serta konsep halal sendiri berbanding lurus dengan program muslim-friendly yang 
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dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. Penulis melihat bahwa pada indikator ini, 

KBS lebih unggul dalam memberikan informasi mengenai program muslim-

friendly dimana media tersebut mempunyai akses lebih banyak untuk masyarakat 

lebih mengenal muslim-friendly. Namun di sisi lain, kedua media tersebut masih 

lebih fokus membahas mengenai pengenalan agama Islam secara mendalam 

dibandingkan program muslim-friendly yang menjadi fokus utama dari penelitian 

ini. 

5.1.2 Pemberian respon terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

 Selain melakukan pemberitaan atau publikasi secara rutin, pada dimensi 

ini juga dilihat dari pemberian respon atau reaksi secara cepat terkait pemberitaan 

yang dilakukan. KBS merupakan salah satu organisasi media dibawah Korean 

Broadcaster Association (KBA). KBA sendiri didirikan pada tahun 1974 oleh 

para  terrestrial broadcasters Korea Selatan dalam rangka untuk mengembangkan 

industri media serta memberikan layanan penyiaran berkualitas tinggi pada 

publik.
13

 Selain itu, KBA juga bertujuan untuk saling melengkapi dan 

memperkuat hubungan antar anggota yang sama-sama mempunyai misi untuk 

mengedepankan kepentingan nasional Korea Selatan.
14

 Terdapat 41 media lokal 

Korea Selatan yang tergabung dalam KBA dengan KBS sebagai jaringan 

terbesarnya diikuti dengan MBC di urutan kedua. 

 Dalam penyiarannya, media-media tersebut diatur dalam peraturan yang 

disebut Korea Broadcasting Act yang mempunyai tujuan untuk memberikan 
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 Korean Broadcaster Association, History http://www.kba.or.kr/ , diakses pada 29 Januari 2018 
14

 Ibid 
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perlindungan hak dan kepentingan penonton dimana mengatur pembentukan opini 

publik yang demokratis, peningkatan budaya nasional, serta kontribusi pada 

pengembangan kepenyiaran dan kesejahteraan publik.
15

 Selain itu, peraturan 

tersebut juga mengatur tindakan mencakup pemantauan penyensoran siaran baik 

itu televisi, radio, maupun media digital lainnya, serta mempromosikan hak asasi 

manusia dan kebebasan berpendapat tanpa memandang wilayah, kelas, gender, 

hingga ras.
16

 

 Seperti yang terjadi pada tahun 2017 dimana MBC menayangkan drama 

berjudul “Man Who Dies to Live” dimana menceritakan tentang perjalanan 

seorang pria yang menetap di sebuah kerajaan Arab yang disebut "Bodoantia," ia 

pun menjadi pengusaha sukses dan berniat kembali ke rumahnya di Korea Selatan 

untuk menemukan seorang putri yang telah lama hilang.
17

 Namun, begitu dia 

berencana untuk mencari anaknya, tiba-tiba ia bertemu dengan seorang raja yang 

memerintahkannya untuk menikahi seorang putri dalam waktu satu bulan.  

 Yang menjadi perhatian adalah dimana terdapat adegan wanita memakai 

bikini namun berkerudung, hal ini kemudian dikecam oleh banyak pihak termasuk 

masyarakat internasional.
18

 Adegan tersebut dianggap rasis dan menghina umat 

muslim dan kemudian MBC selaku media yang menyiarkan drama tersebut 

memberikan respon melalui media sosialnya terkait hal tersebut. Dalam 

pernyataannya, mereka meminta maaf kepada semua pihak yang merasa 

                                                           
15

 Korea Broadcasting Act, Hal. 1 
16

 Ibid. Hal. 4 
17

 Next Shark, Korean Drama Draws Outrage for Islamophobic and Racist Content 

https://nextshark.com/korean-drama-draws-outrage-islamophobic-racist-content/ , diakses pada 29 

Januari 2018 
18

 Ibid 
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terganggu atas salah satu adegan dalam drama tersebut dan akan melakukan 

extreme caution terhadap tim produksi drama tersebut dimana pada akhirnya 

drama “Man Who Dies to Live” dihentikan produksinya setelah adanya 

kontroversi tersebut. 

 Sebelumnya, dijelaskan bahwa pemerintah memang lebih fokus pada 

media domestik, namun target yang paling penting adalah media asing. Pada 

kasus ini, pemerintah Korea Selatan melalui KTO bekerja sama dengan media 

lokal negara tujuan untuk pemberitaan mengenai program muslim-friendly.
19

 

 Di website KTO Indonesia sendiri, terdapat rubrik cerita wisata dimana 

para reporter dan wisatawan muslim asal Indonesia dapat menceritakan 

pengalaman nya tentang program muslim-friendly saat berkunjung ke Korea 

Selatan. Hal ini bertujuan untuk menampik berita-berita negatif mengenai Korea 

Selatan terhadap muslim, sehingga keterlibatan warga lokal maupun media dari 

negara tujuan sangat penting untuk membantu menghilangkan aspek-aspek negatif 

yang beredar di masyarakat baik domestik maupun asing. 

 Kecepatan dalam pemberian respon terkait kontroversi tersebut sesuai 

dengan peraturan yang diatur dalam Korea Broadcasting Act. Hal ini juga sesuai 

dengan ciri dari dimensi ini dimana dibutuhkan respon yang cepat dari yang 

mengeluarkan kebijakan atau keputusan sehingga pemerintah Korea Selatan harus 

berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan atau keputusan maupun hal-hal yang 

terkait lainnya dengan kebijakan yang dibuat, karena dalam diplomasi publik hal 
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tersebut menjadi resiko yang besar dan dapat merusak hubungan diplomatik 

apabila terjadi kesalahan dalam penyampaiannya. 

 Untuk itu pemerintah Korea Selatan membentuk badan khusus untuk 

mengatasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti 

pemantauan penyensoran, pemantauan terhadap keluar masuknya suatu informasi, 

kebebasan berpendapat, serta pembentukan opini publik terkait isu sekitar di 

Korea Selatan sehingga masyarakat dapat memahami maksud dari kebijakan atau 

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

 Selain kedua hal tersebut, pemerintah di tahun 2016 berencana untuk 

membangun kompleks halal di Iksan. Namun, hal tersebut gagal dikarenakan 

adanya protes dari sekelompok Kristen konservatif. Mereka beranggapan bahwa 

pembangunan kompleks halal tersebut akan mengancam keamanan nasional 

dengan memberikan tempat penampungan bagi imigran gelap muslim yang bisa 

jadi merupakan bagian dari jaringan teroris.
20

  

 Hal tersebut dilakukan dengan cara penyebaran rumor mengenai Islam dan 

teroris melalui aplikasi chatting buatan Korea Selatan, yaitu Kakaotalk. Mereka 

membuat rumor mengenai penyandraan relawan Korea Selatan di Afghanistan 

pada tahun 2007 dimana mereka menyebarkan informasi yang telah dibuat-buat 

agar seolah-olah memang semua muslim adalah teroris.
21

 Selain itu, pada saat 

halal memasuki Korea Selatan, para aktivis grup Kristen konservatif tersebut 

memprotes dengan memberikan wejangan terhadap rakyat Korea. 

                                                           
20

 Hyunseo Park, “Food Globalization and Culture War: The Case of the Halal Food Complex in 

South Korea”, Op.Cit. Hal. 2 
21

 Ibid. Hal. 71 
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 “"Halal is coming, Sukkuk law is coming, and Islam is coming in another 

way. Please pray that the person of God who can prevent it will be active 

in the National Assembly. You should be cautious of the halal food, 

concerning the establishment of a halal food complex in Iksan because It 

would be a Muslim who prepares Halal food, and it would be used as a 

major instrument of Islamic expansion in Korea,"
22

 

 

 Terlihat bahwa kelompok tersebut sangat kontra dengan masuknya nilai 

dan budaya Islam ke Korea. Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa jika 

kompleks halal dibangun di Korea, maka Islam akan menguasai Korea dan akan 

menjadi tempat bagi sarang teroris. Hal tersebut tentu mengancam keamanan 

nasional Korea Selatan sehingga masyarakat harus sangat waspada. Terlebih lagi 

Korea Selatan mengalami Islamophobia sehingga masyarakat sangat gampang 

terpengaruh jika ada hal-hal yang buruk mengenai Islam. Dengan adanya protes 

tersebut, MAFRA, selaku lembaga pemerintah yang mengajukan kebijakan 

tersebut mengumumkan bahwa menarik perencanaan pembangunan tersebut 

kurang dari 3 bulan pasca adanya penolakan dari grup konservatif.
23

 

 Pada indikator ini penulis bisa melihat pengaruh indikator terhadap 

kebijakan muslim-friendly dimana pemerintah cukup cepat tanggap dalam 

memberi respon khususnya pemberitaan negatif yang beredar mengenai hal-hal 

terkait kebijakan muslim-friendly. 

5.2 Strategic Communication 

 Pada dimensi ini akan dibahas mengenai pengembangan suatu tema 

sederhana melalui serangkaian kegiatan komunikasi simbolis, seperti branding 
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atau kampanye yang nantinya akan membentuk suatu image sehingga pesan yang 

ingin disampaikan bisa tersalurkan. 

5.2.1 Pesan Utama yang ingin diperkuat 

 Program muslim-friendly ini tentu tidak berdiri sendiri melainkan ada 

pihak-pihak yang membantu dalam mempromosikannya. Selain KTO, badan yang 

mendukung berjalannya program ini adalah Korea Halal Industry Association 

atau biasa disebut juga dengan Korea Halal. Korea Halal sendiri merupakan 

badan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan dan pengetahuan mengenai 

halal serta muslim pada umumnya.
24

 

 Korea Halal didirikan pada tahun 2008 di Malaysia dan resmi di Korea 

pada tahun 2011 setelah penyelenggaraan seminar sertifikasi halal bersama 

Korean International Trade Association (KOTRA).
25

 Pada tahun 2012, AT Center 

mengadakan seminar tentang sertifikasi Halal Marketing Singapore dengan 

KOTRA dan berusaha untuk mengembangkan industri halal di Korea serta Korea 

Halal telah membentuk MOU dengan Islamic National Chamber of Commerce 

dan sudah saling ditandatangani MOU dalam rangka kerjasama di bidang industri 

halal dan mendukung ekspor negara-negara Islam ke perusahaan makanan, bio 

serta kosmetik di Asia dengan target 1.1 juta orang.
26

 

 Korea Halal bekerja sama dengan KMF dalam pengembangan informasi 

seputar muslim-friendly khususnya halal. Selain itu, Korea Halal juga bekerja 
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25
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sama dengan organisasi atau badan lainnya yang bergerak di bidang yang sama 

baik itu domestik maupun luar negeri seperti, Global Islamic Economy Gateaway, 

Malaysia Halal Foods, American Muslim Mom, Halal Research Council, dsb. 

 Pada dimensi ini, komunikasi strategis yang dimaksud mengacu pada 

perencanaan dalam mempromosikan serta memperkuat pesan utama yang ingin 

disampaikan oleh negara dimana Korea Selatan disini terkait dengan muslim-

friendly ingin memberikan efek pada publik agar dapat memahami lebih dalam 

terkait isu atau kebijakan yang dikeluarkan dan bagaimana pemerintah 

menjalankannya. 

 Seperti yang diketahui, muslim-friendly sangat berkaitan erat dengan Islam 

serta masyarakat muslim itu sendiri. Selain itu, perkembangan dan peningkatan 

wisatawan muslim ke Korea Selatan membuat pemerintah memberi perhatian 

lebih dalam menyikapi hal tersebut. Dengan adanya program yang dibuat 

pemerintah Korea Selatan untuk wisatawan muslim, tentu mempermudah mereka 

khususnya dalam mencari makanan halal dan tempat untuk beribadah karena 

kedua hal tersebut sangat penting bagi seorang muslim sehingga menjadi 

perhatian yang cukup ekstra jika berpergian khususnya ke negara yang mayoritas 

non-muslim. 

 Promosi program muslim-friendly melalui Korea Halal juga membantu 

dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan, dimana Korea Selatan 

benar-benar membuktikan komitmennya dalam usaha mengakomodir kebutuhan 

wisatawan Muslim serta hal ini merupakan tanda bahwa Korea semakin ramah 
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terhadap Muslim dan memperhatikan kaum minoritas salah satunya melalui 

masyarakat muslim.
27

 

 Pada indikator ini, penulis melihat adanya pengaruh terhadap program 

muslim-friendly yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut terlihat dari 

pembentukan institusi atau lembaga terkait yang menangani seputar konsep halal. 

Selain itu, program ini memang sangat berfokus pada industri makanan karena 

sebagai seorang muslim, makanan dan minuman yang bersifat halal sangat 

dibutuhkan dimanapun untuk bertahan hidup dan tetap teguh pada syariat Islam. 

5.2.2 Kegiatan Komunikasi Simbolis untuk memperkuat pesan utama 

 Pada tahun 2015, South Korea Food Agency meluncurkan sebuah aplikasi 

bernama Halal Korea App yang dimana aplikasi tersebut berisikan mengenai 

panduan-panduan yang khususnya dibutuhkan oleh wisatawan muslim saat 

berkunjung ke Korea.
28

 Menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa panduannya, 

aplikasi tersebut terdiri atas panduan wisata yang sering dikunjungi muslim, 

restoran halal, tempat untuk beribadah, hingga waktu sholat serta arah kiblat.
29

 

Masih selaras dengan peluncuran aplikasi tersebut, The Jeju Tourism Association 

of South Korea juga meluncurkan panduan untuk wisatawan muslim yang 
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berkunjung ke Pulau Jeju yang terdiri dari 12 halaman dan bisa didapatkan 

melalui agensi-agensi perjalanan atau diakses melalui website halaltrip.com.
30

 

 Sampai tahun 2017, sudah ada sekitar 150 perusahaan yang menerima 

halal-certified untuk produk-produknya salah satunya, produk kosmetik yang 

memang menjadi produk ekspor terbesar Korea Selatan serta penambahan jumlah 

halal marts yang cukup tinggi dan sudah disertifikasi oleh KMF dan pihak dari 

Malaysia.
31

 Jung Chang Soo selaku Direktor KTO mengatakan bahwa sampai 

2017, sudah ada 15 masjid di Korea Selatan termasuk Seoul Central Mosque yang 

merupakan masjid paling besar dan terletak di Itaewon, 40 musholla yang tersebar 

di tempat-tempat rekreasi serta Incheon International Airport dan Gimhae 

International Airport yang terletak di Busan.
32

 

 Untuk membantu perkembangan program muslim-friendly, pemerintah 

melalui KTO mengadakan Halal Restaurant Week yang diadakan sejak tahun 

2016. Acara ini diselenggarakan setiap tahunnya dimana selama 40 hari 

wisatawan disuguhkan dengan berbagai makanan halal dari berbagai restoran 

halal yang ada di Korea.
33

 Hal tersebut untuk mendukung program “muslim-

friendly” serta untuk memberikan wawasan dan pengalaman baru dengan 

makanan halal. Sebanyak lebih dari 90 restoran halal yang berpartisipasi pada 

acara tersebut dan acara ini tidak hanya untuk masyarakat atau wisatawan muslim 
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saja, tetapi terbuka untuk umum agar masyarakat dapat mengetahui konsep halal 

itu sendiri.  

Gambar 5.2 Poster Halal Restaurant Week 

Sumber: KTO Korea Selatan 

Penyelenggaraan acara ini juga selaras dengan pesan yang ingin disampaikan 

pemerintah dimana pemerintah Korea membuktikan usahanya dalam 

mengakomodir kebutuhan wisatawan Muslim dan merupakan tanda bahwa Korea 

semakin ramah terhadap Muslim.
34

 

 Selain itu pemerintah juga meluncurkan lembaga yang khusus spesialis 

industri halal di Korea adalah Korea Trade-Investment Promotion Agency 

(KOTRA), Korea Agro-Fisheries Trade Corporation (aT), dan perusahaan 
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konsultan halal seperti Korea Institute of Halal Industry (KIHI).
35

 Lembaga-

lembaga tersebut memberikan informasi tentang sertifikasi halal, prosedur untuk 

memperoleh sertifikasi halal, dan informasi tentang pasar halal luar negeri. KIHI 

sendiri merupakan suatu institusi yang dibentuk pada tahun 2013 dengan tujuan 

memberikan pelatihan untuk mendalami konsep halal yang dibagi atas tiga bagian 

yakni, Halal Industry Research, Halal Certificate Consulting, dan Halal 

Education.
36

 

 Pada Halal Industry Research, KIHI memperdalam konsep halal melalui 

penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana 

konsep halal tidak hanya bagian dari agama saja tetapi merambah ke bisnis hingga 

gaya hidup seseorang, serta mempelajari agama Islam lebih dalam.
37

 Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan oleh KIHI diantaranya, Research on Korea Halal 

Meat Supply Chain , In-Depth Survey for Turkey and Thailand Halal Markets, 

dan Market Analysis and Statistical Survey for Haal Food, Cosmetic and 

Pharmaceuticals.
38

 

 Yang kedua yaitu, Halal Certificate Consulting dimana KIHI mempelajari 

setiap sertifikasi halal suatu negara, serta menjelaskan proses verifikasi sertifikasi 

halal di Korea.
39

 Di bagian ini juga diperlihatkan lembaga-lembaga halal yang 

bekerjasama dengan KIHI. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat percaya bahwa 
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sertifikasi halal Korea sudah melalui proses lembaga halal yang diakui oleh halal 

internasional.
40

 

 Yang terakhir yaitu, Halal Education Center dimana KIHI memberikan 

pelatihan sumber daya manusia untuk berbagai bidang yang berkaitan dengan 

halal seperti, halal auditor, halal tour specialist, halal professional consultant, 

dsb.
41

 Para pengajar pun telah disertifikasi melalui Korea Research Institute for 

Vocational Education & Training (KRIVET) beserta dengan MAFRA.
42

 

Gambar 5.3 Program KIHI 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: KIHI Official Website 

 Pada indikator ini, penulis melihat pengaruh dari program-program yang 

dijalankan pemerintah untuk mempromosikan muslim-friendly. Pemerintah Korea 

Selatan berusaha untuk memenuhi komitmennya terhadap wisatawan muslim agar 

dapat nyaman berwisata dengan menganggap Korea seperti di negeri sendiri. 

                                                           
40

 Ibid 
41

 Ibid 
42

 Ibid 



 
75 

 

Pesan tersebut diperkuat dengan terlaksananya beberapa kebijakan terkait 

program muslim-friendly. 

5.3 Relationship Building 

 Pada dimensi terakhir ini akan dijelaskan bagaimana negara yang 

menggunakan diplomasi publik membangun serta mempertahankan relasi nya 

dengan negara tujuan untuk jangka panjang. Dalam dimensi ini, jangka waktu 

tidak bisa ditentukan karena bersifat jangka panjang sehingga tergantung dari 

negara yang bersangkutan dalam diplomasi publik. 

5.3.1 Bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjalin hubungan jangka 

panjang 

 Dalam mempromosikan program “muslim-friendly”, Korea Selatan 

bekerjasama dengan negara mayoritas muslim melalui exhibition, yaitu K-Food 

Fair. Acara tersebut sebenarnya merupakan acara tahunan Korea Selatan yang 

diusung oleh MAFRA dan aT dalam mempromosikan makanan-makanan 

khasnya, namun di tahun 2015 Korea Selatan bekerja sama dengan Indonesia, 

Malaysia, dan Uni Emirat Arab (UAE) dalam rangka mempromosikan “muslim-

friendly”. Pada acara tersebut Korea Selatan mempromosikan makanan khasnya 

namun berbasis halal food. Hal ini cukup menarik mengingat banyak makanan 

khasnya yang mengandung bahan-bahan tidak halal, seperti babi dan alkohol. 

Selain itu, exhibition ini bertujuan untuk menjembatani industri makanan Korea 
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dengan perusahaan di ketiga negara mayoritas muslim tersebut serta 

memperkenalkan secara langsung produk makanan Korea kepada konsumen.
43

 

 Pada kesempatan tersebut, Korea Selatan membuat sebuah mini-drama di 

youtube yang berjudul “Lunch Box” menampilkan aktor terkenal Korea Selatan, 

yaitu Park Ji Soo yang beradu akting dengan seorang warga Indonesia yang 

bernama Amelia Tantono.
44

 Mini-drama tersebut menceritakan tentang Yong I 

(Park Ji Soo), lelaki Korea yang jatuh cinta pada mahasiswi asal Indonesia 

bernama Lia (Amelia Tantono). Yong I pun mencari cara untuk mendapatkan hati 

Lia salah satunya dengan memasakkan makan siang untuknya. Namun, setiap 

makanan yang diberikan oleh Yong I selalu tidak dimakan oleh Lia hingga 

akhirnya Yong I mencari tahu alasan Lia tidak memakan makanannya dimana Lia 

adalah seorang muslim dan hanya memakan makanan berbasis halal. Mini-drama 

tersebut juga menyiratkan pesan bahwa masyarakat Korea telah mengenal 

makanan halal serta makanan tersebut sudah ada di Korea.
45
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Gambar 5.4 Mini-drama “Lunch Box” 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kompasiana 

 Selain menampilkan Jisoo, Haha dan Lee Kwang Soo para pemain 

“Running Man” juga didapuk sebagai ambassador K-Food Fair 2015. Hal ini 

selaras dengan karakteristik diplomasi publik Korea Selatan yang menggunakan 

pendekatan melalui budaya salah satunya Korean Wave. Hal tersebut tentu 

menarik minat masyarakat khususnya para penikmat Korean Wave terlebih lagi 

ketiga negara tersebut memiliki cukup banyak masyarakat yang menyukai budaya 

Korea.
46

 Sehingga untuk membantu mempromosikan muslim-friendly, para pelaku 

industri Korean Wave turut dilibatkan dalam proses ini. 
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Gambar 5.5 Haha & Lee Kwangsoo sebagai Ambassador K-Food Fair 2015 

 

 

 

 

 

 

Sumber: K-Food Fair Website 

 Pada tahun 2016, event tersebut kembali digelar di ketiga negara tersebut 

dengan mengusung isu halal seperti tahun sebelumnya. Hal ini tentu disambut 

positif oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, K-Food Fair 2016 dibagi atas dua 

sesi, yaitu B2B (Business to Business) yang dimana sesi ini ditargetkan untuk para 

pebisnis baik individu maupun korporat guna membantu mendistribusikan 

makanan-minuman Korea.
47

 Dalam sesi tersebut, turut pula menghadirkan 

narasumber dari LPPOM MUI dan Ini Halal Korea.
48

 Sesi kedua yaitu, B2C 

(Business to Consumer)  dimana pada sesi ini menargetkan para konsumen 

sehingga pada kesempatan tersebut dipamerkan aneka produk makanan-minuman 

khas Korea, pertunjukan taekwondo Y-KICK, K-FOOD OX quiz, konser dan 
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fansign meeting K-POP Idol, games, serta open kitchen yang mendemonstrasikan 

pembuatan makanan khas Korea.
49

  

 Tidak hanya melalui acara-acara bertema makanan budaya, untuk menjaga 

relasi dengan negara lain khususnya mayoritas muslim, Korea juga mengadakan 

acara seperti konferensi. Korea International Halal Conference merupakan 

konferensi yang diadakan setiap satu tahun sekali sejak tahun 2016. Di tahun 

pertamanya, konferensi ini menghadirkan Direktur Komite Halal Nestlé, Othman 

Bin Md Yusoff sebagai pembicara dan di tahun keduanya, konferensi ini 

menghadirkan beberapa CEO, Co-founder,  maupun Direktur dari berbagai 

lembaga Halal di UAE, Jepang, Thailand, China, Malaysia hingga Indonesia.
50

 

Pada konferensi ini dibahas mengenai konsep halal khususnya di negara mayoritas 

non-muslim serta peran halal dalam bisnis. 
51

Dalam konferensi ini turut pula 

ditampilkan berbagai produk seperti makanan, kosmetik, fashion, hingga bahan-

bahan mentah seperti, daging, maupun untuk obat-obatan.
52
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Gambar 5.6 Korea International Halal Conference 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Halal Corner 

 Untuk menunjukkan komitmennya, Korea Selatan juga turut mengikuti 

International Halal Lifestyle Expo & Conference (INHALEC) yang dilaksanakan 

pada 19-21 Oktober 2017 di Balai Kartini, Jakarta.
53

 Dalam acara tersebut diikuti 

oleh 151 peserta yang memamerkan produk halalnya mulai dari makanan, 

minuman, kosmetik, dan barang-barang yang dipakai untuk keseharian.
54

 Korea 

sendiri selain menjadi peserta, juga menjadi pembicara yang diwakilkan oleh Dr. 

Kim Jin Woo selaku Director of International Business Affair of KIHI-Korea.
55

 

 Adanya keterlibatan tokoh petinggi seperti direktur, CEO, hingga Co-

founder dari berbagai lembaga halal dapat memberikan kekuatan dalam 
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penyampaian pesan terkait program “muslim-friendly” sebagai salah satu prioritas 

kebijakan luar negeri bagi Korea Selatan dan masyarakatnya.   

 Selain exhibition dan konferensi, untuk menjaga hubungan jangka panjang 

ini pemerintah Korea Selatan juga menyelenggarakan program pertukaran pelajar 

setiap tahunnya. Berkat fenomena Korean Wave, banyak pelajar muslim yang 

tertarik untuk belajar langsung mengenai kebudayaan Korea di negaranya. Di 

tahun 2014, pelajar muslim yang mendaftar lebih dari 100 partisipan.
56

 Hal 

tersebut pun selaras dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menarik 

siswa dari seluruh dunia ke sistem universitasnya.
57

 Itulah sebabnya, hari ini, 

hampir semua universitas besar di ibu kota melakukan "segala yang mungkin" 

untuk membuat para siswa Muslim merasa nyaman. 

 Beberapa universitas di Korea yang memfasilitasi pelajar muslim antara 

lain, Universitas Kookmin yang memiliki ruangan seluas 40 meter persegi untuk 

86 siswa Muslim yang belajar di sana. Pembangunannya dibiayai oleh Arab 

Saudi, dan ruangan itu disebut "The Saudi Club".
58

 Hal serupa juga dimiliki oleh 

Universitas Kyung Hee. Beberapa perguruan tinggi Kristen pun telah beradaptasi. 

Mereka memiliki beberapa area yang disebut "multi-faith prayer room". 

Universitas Ewha Womans, yang dijalankan oleh denominasi Protestan, 
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membukanya pada tahun 2012, serta Universitas Katolik Sogang menambahkan 

satu pada tahun 2013.
59

 

 Universitas Hanyang telah melangkah lebih jauh dimana pada 2013 

membangun dapur terpisah untuk siswa Muslim yang ingin menyiapkan makanan 

"halal" sesuai dengan perintah agama Islam.
60

 Komunitas muslim di Korea 

Selatan memang tidak melebihi 40 ribu, namun jumlah siswa dan turis yang 

berasal dari negara-negara Islam terus berkembang. 

 Adapun dimensi terakhir ini bertujuan untuk membangun serta 

mempertahankan hubungan jangka panjang yang ditujukan kepada masyarakat 

muslim khususnya di negara-negara yang bermayoritas Islam sebagai agama 

negaranya. Pelaksanaan dan keikutsertaan Korea Selatan dalam konferensi 

maupun expo halal sesuai dengan tujuan diplomasi publik yang berjalan dua arah, 

yakni didengar dan mendengarkan. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan misi 

Korea Selatan dalam menunjukkan komitmennya terhadap program “muslim-

friendly”. 

 Pada indikator ini, terlihat bahwa program muslim-friendly berpengaruh 

pada hubungan jangka panjang antar negara. Selain itu, hal ini juga 

menguntungkan bagi Korea Selatan dalam memasuki pasar halal global serta 

melakukan hubungan diplomatik dalam bidang lain seperti politik, sosial dan 

budaya. 
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5.3.2 Target dari kegiatan tersebut 

 Dimensi ini menargetkan individu-individu yang sesusai target diplomasi 

publik, dimana dalam penelitian ini terkait dengan program “muslim-friendly” di 

Korea Selatan. 

 Kegiatan tersebut dirancang untuk menerapkan program individual dalam 

memperoleh pengetahuan. Program ini bertujuan untuk menetapkan dan 

meningkatkan kemitraan serta hubungan jangka panjang antara masyarakat Korea 

Selatan dengan individu lain dari bagian lain di dunia, memperluas dan 

memperbaiki berbagai program pertukaran dan pelatihan internasional, serta 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Korea Selatan tentang 

budaya masyarakat dari bagian lain di dunia. 

 Melalui program pertukaran pelajar di Korea Selatan, masyarakat dapat 

bertukar nilai serta budaya terkait isu yang menjadi sorotan melalui pandangan 

masyarakatnya secara langsung. Selain itu, Korea Selatan memberikan kebebasan 

bagi siapa saja untuk mengikuit program pertukaran tersebut di negaranya dengan 

harapan nantinya dapat memberikan nilai-nilai moral serta menunjukkan budaya 

dari Korea Selatan itu sendiri. Selain itu, adanya program pertukaran ini 

diharapkan Korea Selatan lebih mampu memahami isu terkait Islam dan konsep 

halal melalui pengalaman yang dibagikan oleh individu-individu negara lain yang 

terkait. 

 Selain itu, melihat aktifnya Korea Selatan dalam membuat dan 

keikutsertaannya dalam konferensi maupun pameran, memperlihatkan bahwa 
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fokus pemerintah dalam mengekspansi program “muslim-friendly” adalah kepada 

individu-individu seperti tokoh-tokoh tinggi. Hal ini dimaksudkan agar Korea 

Selatan dapat memasuki pasar halal global lebih mudah dengan meyakinkan para 

petinggi khususnya negara mayoritas muslim. Selain itu, hal tersebut juga untuk 

membuktikan bahwa Korea Selatan memegang komitmennya yang terkait dengan 

halal karena sekarang ini halal bukan hanya sebagai salah satu syariat Islam 

melainkan sudah menjadi gaya hidup beberapa masyarakat. 

 Dari kegiatan tersebut, terlihat bahwa pemerintah Korea Selatan 

menargetkan para individu seperti pelajar hingga orang-orang penting yang 

berwenang dalam masing-masing negara mayoritas muslim pada program muslim-

friendly. Hal tersebut guna membangun citra positif Korea Selatan pada negara-

negara tersebut serta membangun adanya komunikasi dua arah sehingga 

meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi bagi masing-masing negara. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Kepopuleran Korean Wave menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang 

diperhitungkan dalam menjalin mitra. Hal tersebut juga berdampak pada 

pariwisata Korea Selatan yang berpotensi sangat tinggi dimana para penikmat 

Korean Wave mengunjungi negera yang dijuluki “Negeri Ginseng” tak terkecuali 

negara yang bermayoritas muslim seperti, Indonesia, Malaysia, Arab, Turki, dan 

negara muslim lainnya.  

 Hal tersebut lantas dimanfaatkan pemerintah Korea untuk menarik 

wisatawan asing sekaligus menutupi kerugian akibat kehilangan wisatawan China 

dari dampak THAAD. Salah satu caranya yaitu, pemerintah membuat program 

“muslim-friendly” dimana program ini bertujuan agar wisatawan muslim dapat 

nyaman berpergian ke Korea Selatan seperti berwisata di negeri sendiri. Program 

ini berisikan tentang panduan restoran halal serta Masjid di Korea, dan informasi 

lainnya terkait halal maupun Islam itu sendiri. 

 Untuk itu, Korea Selatan menggunakan soft power-nya dalam melakukan 

diplomasi terhadap negara mayoritas muslim. Penulis menjelaskan bagaimana 

program “muslim-friendly” digunakan sebagai alat diplomasi publik Korea 

Selatan yang dibantu dengan tiga dimensi diplomasi publik dalam menjelaskan 

proses diplomasi terkait kebijakan tersebut. 
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 Ketiga dimensi tersebut saling terkait satu sama lain dalam menjelaskan 

proses kebijakan dilakukan dan terdapat perbedaan kurun waktu dalam setiap 

dimensi. Dimensi pertama yaitu, Daily Communication yang merupakan 

pemberitaan mengenai suatu isu atau kebijakan dilakukan secara rutin dengan 

kurun waktu harian maupun mingguan. Dalam dimensi ini dijelaskan tentang 

bagaimana kebijakan tersebut dilakukan dan cara melakukannya, dimana 

pemerintah Korea Selatan bekerjasama dengan organisasi media dalam 

menyebarkan terkait program “muslim-friendly” baik secara domestik maupun 

internasional. 

 Pada dimensi ini terlihat bagaimana penyebaran berita terkait program 

“muslim-friendly” menggunakan siaran televisi melalui program-program acara 

yang melibatkan masyarakat muslim serta sosial media. Sehingga hal tersebut 

meminimalisir semaksimal mungkin adanya kesalahpahaman dalam penyampaian 

berita karena adanya keterlibatan audience. Selain itu, baik pemerintah maupun 

organisasi media yang terlibat cukup cepat tanggap dalam memberikan respon 

mengenai isu-isu negatif yang tersebar. 

 Namun penulis belum melihat bahwa dimensi ini cukup berpengaruh pada 

program muslim-friendly. Hal tersebut dikarenakan penyebaran informasi yang 

dilakukan baik pemerintah maupun media masih lebih berfokus pada pengenalan 

muslim dan Islam itu sendiri. Sehingga tujuan utama program yang dibuat 

pemerintah tidak terlalu menonjol ketimbang informasi mengenai agama Islam di 

Korea. 
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 Kemudian dimensi kedua yaitu, Strategic Communication yang 

merupakan pengembangan dari kebijakan yang dikeluarkan dengan memberikan 

kegiatan simbolis, salah satunya dengan kampanye pro-aktif dalam kurun waktu 

bulanan hingga tahunan. Pada dimensi ini, pemerintah Korea Selatan bekerjasama 

dengan institusi atau lembaga halal dalam memberikan program-program terkait 

“muslim-friendly”. Program secara simbolis yang dibentuk untuk meningkatkan 

perhatian khusus pada konsep halal di Korea menunjukkan keseriusan serta 

komitmen pemerintah dalam melihat kebijakan tersebut. 

 Pada dimensi ini, penulis melihat pengaruhnya untuk program muslim-

friendly dimana banyaknya institusi atau lembaga terkait yang menangani seputar 

halal baik itu penelitian mendalam tentang konsep halal, sertifikasi halal, hingga 

tempat produksi industri makanan halal baik dari pemerintah maupun non-

pemerintah. Selain itu, kinerja Korea Selatan dalam meningkatkan perkembangan 

terkait muslim-friendly sangat cepat. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa 

Korea Selatan menjalankan komitmennya dalam bidang pariwisata khususnya 

untuk wisatawan muslim. 

 Dimensi terakhir yaitu, Relationship Building yang bertujuan untuk 

membentuk dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan kurun waktu 

tahunan. Dimensi ini menargetkan publik secara luas sehingga komunikasi yang 

terbentuk menjadi dua arah dengan cara bertukar pesan dan budaya. Dalam 

menjaga hubungan ini, pemerintah Korea Selatan membuat dan mengikuti 

exhibition dan konferensi halal dengan tujuan berbagi pesan serta menunjukkan 

komitmennya terhadap program “muslim-friendly”. 
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 Pada dimensi ini, penulis melihat bahwa program muslim-friendly sangat 

mempengaruhi karena hubungan diplomatik yang dilakukan sangat 

menguntungkan Korea Selatan dimana wisatawan muslim menjadi alternatif 

sumber devisa negara di bidang pariwisata mengingat sumber terbesar yaitu China 

mengalami penurunan akibat dari dampak THAAD. Selain itu, hal 

menguntungkan lainnya adalah kerjasama yang dilakukan tidak hanya terpaku 

pada program muslim-friendly dimana Korea Selatan bekerjasama di bidang lain 

seperti politik dan budaya. 

6.2 Saran 

 Adapun saran penulis terkait dengan penelitian ini adalah melihat Korea 

Selatan dalam mempromosikan program “muslim-friendly” menjadi salah satu 

pokok kebijakan luar negeri dengan melihat menggunakan konsep lain. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat diteruskan dengan membandingkan program “muslim-

friendly” yang dibuat oleh negara lain khususnya negara mayoritas non-muslim. 
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