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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

     Era globalisasi yang sering kali digambarkan sebagai era dimana budaya 

negara maju seperti negara-negara di belahan dunia barat mempengaruhi negara 

berkembang seperti Indonesia. Beberapa tahun belakangan ini, budaya yang 

mempengaruhi berbagai negara berkembang di dunia saat ini telah berubah mulai 

ditemukannya budaya dari negara-negara Asia seperti Korea yang telah menyebar 

ke berbagai penjuru melalui produk budaya populernya seperti film, musik, online 

game dan sebagainya. Wuryanta (2012) berpendapat bahwa budaya pop Korea 

mampu bersaing dengan budaya pop barat di negara-negara Amerika maupun 

Eropa melalui tayangan hiburan Korea yang secara langsung mendorong 

kemajuan industri hiburan maupun perekonomian mereka. Budaya pop Korea 

Selatan memang sudah masuk ke dalam masyarakat Indonesia melalui industri 

hiburan diantaranya film, drama, serta musik dalam beberapa tahun belakang yang 

dikenal sebagai Korean Wave (Hallyu).  

     Sebagai bukti bahwa tingginya peminat industri hiburan Korea dapat dilihat 

dari perubahan yang terjadi di bioskop maupun pertelevisian di Indonesia yang 

mana sebelumnya film, drama maupun variety shows yang ditayangkan 

kebanyakan berasal dari Hollywood atau Indonesia tetapi sekarang ini dapat 

dilihat film, drama dan variety shows asal Korea juga telah ditayangkan di 

Indonesia. Film, drama, maupun variety shows Korea biasanya memiliki alur 
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cerita yang cenderung menarik dengan pemilihan actor dan actress yang memiliki 

wajah tampan dan cantik yang membuat faktor utama adanya ketertarikan 

masyarakat Indonesia untuk menonton. Korea telah berhasil membuat cerita 

berdasarkan realita kehidupan di Asia namun pemasarannya bergaya Hollywood 

dengan mengedepankan penjualan nama seorang bintang dan gaya hidup 

(Wuryanta, 2012).  

    Muhammad (2012) menjelaskan bahwa fenomena Hallyu tidak hanya industri 

hiburannya saja yang diminati masyarakat Indonesia tetapi produk-produk 

bermerek Korea dari kosmetik sampai toko roti dapat ditemukan di Indonesia. 

Korea Selatan dianggap sukses menyebarkan budayanya ke khalayak luas melalui 

berbagai industri yang mereka miliki. Seperti industri kecantikan Korea Selatan 

yang sedang mencoba pasar Indonesia dengan menjual produk kosmetik mereka 

di Indonesia seperti Laneige, Innisfree, Etude House, Face Shop, Nature Republic 

dan lainnya. Produk-produk kecantikan Korea menggunakan boyband atau artis 

yang memiliki banyak penggemar sebagai brand ambassador merek tersebut yang 

bertujuan untuk menarik konsumen di Indonesia yang merupakan salah satu target 

pasar industri kecantikan mereka (Fathinah, Priyatna & Adji, 2017).  

     Begitu pula dari indusri food and beverages asal Korea yang membuka cabang 

mereka di Indonesia, diantaranya Tous les jours, Kyochon, Yoogane, Bibigo, dan 

lain-lain. Dikarenakan budaya kuliner atau kebiasaan makanan masyarakat Korea 

yang sering ditampilkan di dalam film, drama maupun variety shows mereka 

membuat masyarakat Indonesia tertarik untuk mencoba kuliner Korea. Al 

Amroshy & Imron (2014) berpendapat bahwa Korean Wave memberikan dampak 
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maraknya restaurant yang menawarkan menu khas Korea seperti Kimchi, Bulgogi, 

Bimbimbap, Tteokbokki di Indonesia.    

     Korean wave juga membuka peluang bagi industri pariwisata negeri gingseng 

ini, dengan naiknya minat turis mancanegara yang tertarik mengunjungi negara 

tersebut. Industri hiburan berperan dalam mengembangkan tourism mereka 

dengan tidak hanya situs bersejarah dan budaya tradisional saja yang ditawarkan 

Pemerintah Korea Selatan, tetapi lokasi-lokasi syuting dari film maupun drama 

dijadikan destinasi Hallyu Tourism (Pramita & Harto, 2016). Berdasarkan dari 

data yang diambil dari Korea, Monthly Statistic of Tourism, yang mana turis asal 

Indonesia yang tujuannya untuk berlibur pada Desember 2015 sebanyak 97.820 

orang dan mengalami peningkatan pengunjung untuk berlibur menjadi 139.486 

orang pada Desember 2016 (Website Korean Tourism Organization, 2018). Hal 

ini tidak bisa terjadi apabila tidak ada dukungan dari Pemerintah Korea Selatan 

dalam proses penyebaran budaya Korea di negara-negara lainnya. “Pertumbuhan 

budaya Korea ini tidak lepas dari intervensi kebijakan budaya Pemerintah Korea 

di tahun 1980-an untuk memajukan perekonomian dalam sistem politik 

otoritarian” (Ardia, 2014, h. 13). Pemerintah Korea Selatan memanfaatkan 

produk-produk budaya populer dalam mempengaruhi penonton baik dari segi 

ekonomi maupun politik. Wuryanta (2012) menambahkan bahwa Pemerintah 

Korea menyadari pengaruh dari Gelombang Korea terhadap pola hidup 

masyarakat yang terpengaruh sehingga mereka rela mengucurkan biaya dalam 

industri hiburan. 
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     Budaya Korea berkembang cukup pesat dikarenakan kehadiran globalisasi 

teknologi informasi dimana Internet berperan sangat penting dalam proses 

penyebarannya di seluruh penjuru dunia. Banyak fans dari K-drama, K-film 

maupun K-pop yang menikmati tayangan tersebut melalui situs-situs online 

seperti youtube, dramanice, dramafever, dan situs lainnya. Sebagai bukti, 

fenomena viral-nya musik video penyanyi asal Korea yang bernama Psy dengan 

lagu berjudul Gangnam Style melalui situs youtube menunjukan seberapa 

cepatnya penyebaran informasi terutama budaya Korea di berbagai negara. “ 

Youtube dijadikan barometer terkait dengan jumlah orang yang menonton video 

musik K-pop yang menjadi hits” (Muhammad, 2012, h. 204). Hal yang sama juga 

terjadi pada K-film dan K-dramas yang mana tayangannya dapat diakses melalui 

situs-situs online baik secara streaming atau download dari segala penjuru dunia.  

“… now there are dozens of websites devoted to K-dramas…” (Thévenet, 2013). 

Ardia (2014) menjelaskan bahwa beberapa judul film maupun drama menjadi 

booming di pasaran Indonesia dan menjadi puncak perkembangan Hallyu. K-

drama seperti  Endless Love, Boys Over Flower, dan masih banyak lainnya yang 

memulai bertambahnya fans dari Indonesia. 

     Pada awal tahun 2016, drama asal Korea Selatan yang berjudul Descendant of 

The Sun menjadi sorotan masyarakat baik di Korea Selatan itu sendiri maupun 

negara lainnya termasuk Indonesia. Drama yang berepisode 16 ini menjadi 

tayangan televisi terpopuler di Korea Selatan dimana hanya beberapa episode 

awal ditayangkan drama ini mampu menempati posisi tertinggi dimana rating-nya 

menurut Nielson mencapai 30% penonton dalam negeri (Kang, 2016). Drama ini 
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memiliki alur cerita percintaan yang berlatar belakang militer yang mana 

dibintangi oleh aktor dan aktris ternama di Korea Selatan yaitu Song Joong-Ki 

dan Song Hye-Kyo. Hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya audience yang 

menonton tayangan drama ini. Tondang (2016) menyatakan bahwa drama ini 

mampu merubah seseorang yang sebelumnya antipati terhadap K-drama menjadi 

seseorang yang menyukai tayangan-tayangan drama asal Korea Selatan ini.  

     Menurut artikel online, tiga alasan mengapa Descendants of The Sun 

merupakan fenomena K-drama terbesar yaitu jam tayang yang sama antara Korea 

Selatan dan China, reputasi dari leading actress dan star writer drama DOTS dan 

Song Joong-Ki yang memerankan tentara Korea dalam drama tersebut (Wan, 

2016). Drama ini menjadi salah satu trending topics di kalangan penonton drama 

dan film Korea walaupun ada kontroversi yang muncul dari tayangan ini. Dikutip 

dari salah satu artikel online (Asia Times, 2016), di balik kepopuleran terdapat 

perdebatan mengenai drama tersebut antara masyarakat Vietnam yang 

beranggapan bahwa drama tersebut mengingatkan akan terror yang dialami pada 

masa Perang Vietnam dimana pasukan tentara Korea yang bersekutu dengan 

pasukan Amerika melakukan invasi ke negara mereka yang mana berbeda dengan 

pandangan dari President Park (Korea Selatan) yang menyatakan bahwa drama 

tersebut mempromosikan unsur patriotisme di kalangan generasi muda Korea 

Selatan.  

     Setelah kesuksesan yang terjadi lewat drama Descendants of The Sun, Song 

Joong-Ki pun kembali ke layar bioskop melalui film berjudul The Battleship 

Island pada tahun 2017 yang mana memiliki latar belakang cerita era penjajahan 
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Jepang yang memiliki unsur militer didalamnya. Khoiri (2017) menjelaskan 

bahwa film The Battleship Island ini mampu menggeser film Train to Busan yang 

mana sebelumnya terlaris baik di Korea Selatan maupun di Indonesia. Film ini 

juga merupakan salah satu film yang menjadi sorotan masyarakat bukan hanya di 

Korea melainkan di negara-negara lainnya termasuk Indonesia. 

     Dikutip dari The New York Times, di film ini Song Joong-Ki berperan sebagai 

operatif Korea Selatan yang dikirim ke Pulau Hashima dimana terjadinya kerja 

paksa dan perbudakan yang dilakukan oleh pihak Jepang dimana akhir film ini 

menggambarkan bagaimana perjuangan masyarakat Korea dalam meloloskan diri 

mereka dari penindasan tersebut (Webster, 2017). Dengan kesuksesan film ini 

yang terjadi di Korea maupun negara lainnya, The Battleship Island cukup menuai 

kontroversi maupun kritik baik dari media maupun masyarakat. Conran (2017) 

berpendapat bahwa film yang menggunakan budget yang cukup besar dengan 

meraih kesuksesan melalui alur ceritanya tetapi pesan yang disampaikan terlalu 

menekankan sifat nasionalism. Film ini menggambarkan perjuangan masyarakat 

Korea melawan pihak Jepang yang menggambarkan nasionalisme yang tinggi. 

Dikutip dari artikel online, film The Battleship Island menimbulkan beragam 

kontroversial diantaranya kritikan masyarakat Korea yang menyatakan bahwa 

film ini mengandung unsur paksaan akan nasionalisme dan ketidaksesuaian alur 

dengan sejarah yang sebenarnya (Jin, 2017). 

     Dari drama maupun film diatas dapat dilihat bahwa adanya unsur 

memperlihatkan sisi yang baik atau bisa disebut dengan adanya unsur pencintraan 

maupun penyebaran pesan-pesan khusus oleh Pemerintah Korea Selatan yang 
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disisipkan melalui industri hiburan yang cukup diminati masyrakat Indonesia. 

Penyebaran pesan-pesan atau hegemoni melalui Korean Wave terlihat cukup besar 

dampaknya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia terutama 

generasi muda yang mudah terpengaruh dan percaya akan informasi yang mereka 

peroleh (Al Amroshy & Imron, 2014). Fenomena terhadap budaya populer Korea 

Selatan di Indonesia ini membuat adanya ketertarikan untuk meneliti dan 

menganalisa proses penyebaran budaya Korea di kalangan masyarakat Indonesia. 

1.2 Identifikasi Masalah  

     Fenemona yang terjadi pada masyarakat Indonesia yang mana terpengaruh 

akan budaya Korea melalui K-pop, K-drama, K-film dan K-variety show yang 

ditayangkan baik melalui televisi nasional, bioskop ataupun media internet 

membuat semakin diminatinya budaya Korea di Indonesia dibandingkan budaya 

sendiri. Korean Wave dijadikan sebagai media dalam membentuk citra positif 

nasional secara keseluruhan dimana sebelumnya negara tersebut dipandang 

kurang positif dimata negara lain (Pramita & Harto, 2016). 

     Berdasarkan latar belakang sebelumnya, adanya beberapa kontroversi yang 

muncul dari drama Descendants of The Sun dan film The Battleship Island dapat 

dilihat bahwa adanya unsur pencitraan yang terjadi didalamnya. Salah satu 

kontroversi dari film The Battleship Island dapat dibuktikan dengan adanya 

pernyataan dari satu survivor yang sebelumnya merupakan pekerja paksa di Pulau 

Hashima. Choi Jangsub (87) pekerja paksa yang selamat menyatakan bahwa 

kondisi pekerja Korea di Pulau Hashima tidak memungkinkan mereka untuk 

melawan dan melarikan diri dari pihak Jepang, beliau juga menyayangkan film 
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tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi (Shimbun, 2017).  

Pertanyaan tersebut bertolak belakang dengan alur cerita yang diberikan didalam 

film. Karena, didalam film tersebut menggambarkan seberapa beraninya 

masyarakat Korea yang bekerja secara paksa disana melawan tentara Jepang 

untuk melarikan diri dari pulau Hashima tersebut. 

     Dilihat dari pernyataan diatas bahwa telah terjadinya suatu proses hegemoni 

yang mana sering kali dikaitkan dengan globalisasi budaya populer. Menurut 

Littlejohn & Foss (2009), Hegemoni merupakan proses dominasi ideologi atau 

pesan palsu yang mana menanamkan ideologi, pesan atau cara berpikir 

berdasarkan minat atau keinginan golongan tertentu terhadap kondisi sebenarnya. 

Hegemoni yang dilakukan biasanya menyampaikan pesan melalui produk budaya 

populer yang dikombinasi dengan unsur-unsur politik, ekonomi dan sosial. Al 

Amroshy & Imron (2014, h.3) menyatakan bahwa “Pada prosesnya, hegemoni 

melibatkan penetrasi dan sosialisasi nilai, keyakinan, sikap dan moralitas di 

masyarakat yang dimediasi moleh praktek-praktek sosial, politik dan ideologis”. 

Tanpa disadari oleh masyarakat khususnya penonton film dan drama adanya 

penyebaran sosialisasi nilai maupun keyakinan Korea yang ditayangkan di dalam 

lagu, film maupun drama.  

     Ardia, (2014) menjelaskan bahwa fenomena Kpop merupakan salah satu 

strategi soft counter culture yang dilakukan oleh Pemerintah Korea dimana 

melakukan penjajahan secara halus melalui budaya populer yang mereka miliki. 

Penyebaran budaya populer di Indonesia melalui fenomena Korean wave 

merupakan awal mulanya terjadi soft counter culture yang dilakukan oleh 
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Pemerintah Korea dengan masuknya budaya Korea itu sendiri kedalam budaya 

asli negara Indonesia. Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan dari pihak 

Pemerintah Korea Selatan yang mendukung percepatannya penyebaran Korean 

Wave dimana menurut mereka Korean Wave bukan hanya untuk membangun 

image negara Korea itu sendiri melainkan untuk memperluas industri hiburan 

maupun pasar produk asli Korea dipasaran luar negri (Nam, 2013).  

     Dwiana (2014) berpendapat bahwa generasi muda merupakan korban yang 

paling berpotensial meninggalkan budaya Indonesia disebabkan oleh pengaruh 

Korean Wave. Masuknya budaya asing kedalam budaya suatu negara sering kali 

menyebabkan hilangnya budaya asli negara tersebut sehingga yang ditakutkan 

akan kehilangan identitas budaya asli yang sudah ada. “Semakin sering kita 

ditawarkan produk budaya pop tersebut kita semakin tidak sadar bahwa hal 

tersebut bukanlah budaya dan identitas kita” (Wuryanta, 2012, h.82). Hegemoni 

yang terjadi lewat alur cerita serta gambaran dalam drama maupun film ini 

ditujukan untuk penonton yang telah menonton drama ataupun film ini.  

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hegemoni Korea Selatan melalui film pada penonton ?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana hegemoni melalui film Korea Selatan pada 

penontonnya. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan keilmuan Ilmu 

Komunikasi khususnya bidang budaya popular Korea melalui drama dan 

film.  

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para 

penonton akan adanya unsur hegemoni didalam drama maupun film 

tersebut. 

1.5.3 Kegunaan Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan menyadarkan 

penonton akan hilangnya keaslian budaya Indonesia dikarenakan budaya 

populer Korea.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan pada penelitian ini, sistematika digunakan 

untuk memberikan panduan garis besar mengenai pokok isi dari bab-bab yang 

ada dalam karya ilmiah ini. peneliti membagi pokok isi kedalam enam bab 

yang terdiri atas: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik drama Descendant of 

The Sun dan film The Battleship Island termasuk gejala khusus atau fenomena 

yang muncul dari drama dan film tersebut yang mengarah pada identifikasi 

masalah dan rumusan masalah sehingga menarik peneliti untuk meneliti 

masalah lebih dalam. Selain itu, peneliti juga menjelaskan tujuan dan manfaat 

penulisan yang mana diharapkan didapatkan dari penelitian ini.  
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BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan informasi yang ada mengenai subjek dan 

objek dalam pembahasan yang akan diteliti. Dimana subjek dari penelitiannya 

adalah penonton yang telah menonton drama Descendant of The Sun dan film 

The Battleship Island. Serta menggambarkan objek penelitian yang berkaitan 

dengan fenomena hegemoni budaya Korea melalui drama Descendant of The 

Sun dan film The Battleship Island.  

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini berisi mengenai sejumlah konsep yang penulis gunakan sebagai dasar 

penelitian dan penjabaran yang berkaitan dengan masalah pada penelitian dan 

penjabaran yang berkaitan dengan masalah penelitian.  

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas serangkaian metode yang digunakan untuk 

memperoleh dan menguji data, yaitu pendekatan yang digunakan selama 

penelitian, metode penelitian, metode pengunmpulan data, untuk analisis dan 

unit observasi, populasi dan metode sampling, informan, teknik pemeriksaan 

keabshan data dan rencana analisis data penelitian yang dilakukan. 

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

yaitu berupa hasil pengumpulan data dari permasalahan yang dibahas, 

pengolahan data dan analisis pembahasan secara mendalam mengenai objek 

penlitian. Di dalam bab ini juga akan terlihat hasil akhir yang sudah dilakukan 
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oleh penliti. Hasil penelitian tersebut akan dijadikan bahan pembahasan untuk 

jawaban dari rumusan masalah penelitian. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang 

peneliti berikan sebagai bentuk masukan dan rekomendasi bagi penelitian 

selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan hegemoni budaya Korea 

melalui drama Descendant of The Sun dan film The Battleship Island dan juga 

gambaran dan nilai seperti apa yang bisa didapatkan oleh penonton.  




