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Abstrak
Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan
dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di
semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Dalam tulisan ini isu yang diangkat
adalah tentang fenomena Hallyu di Indonesia. Fenomena Hallyu atau yang bisa diartikan
secara singkat Korea Fever adalah isu yang sedang melanda Indonesia mulai dari
beberapa tahun yang lalu dan semakin mewabah saat ini. Isu ini diangkat untuk
memperlihatkan bahwa sebuah budaya yang diterima oleh sekelompok masyarakat yang
berbeda akan dapat mempengaruhi kebudayaan setempat dan nantinya akan berdampak
pada sebuah desain. Perilaku dan gaya hidup tempat asal Hallyu menjadi budaya baru
bagi masyarakat penikmatnya. Bagi Indonesia, fenomena Hallyu merupakan sebuah
tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman ini tergantung masyarakat Indonesia
menyikapinya.
Kata Kunci : Fenomena, Hallyu, Korea, Budaya, Desain
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Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang Masalah
Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan
dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. Fenomena terjadi di
semua tempat yang bisa diamati oleh manusia. Dalam tulisan ini isu yang diangkat
adalah tentang fenomena Hallyu di Indonesia. Fenomena Hallyu atau yang bisa diartikan
secara singkat Korea Fever adalah isu yang sedang melanda Indonesia mulai dari
beberapa tahun yang lalu dan semakin mewabah saat ini. Isu ini diangkat untuk
memperlihatkan bahwa sebuah budaya yang diterima oleh sekelompok masyarakat yang
berbeda akan dapat mempengaruhi kebudayaan setempat dan nantinya akan berdampak
pada sebuah desain.
Menurut Suranti (2010), kebudayaan berkaitan dengan sikap dan keyakinan sebuah
masyarakat tentang sesuatu, seperti cara hidup, seni, dan adat istiadat yang dibagi dan
diterima oleh orang-orang dalam masyarakat tertentu. Isu Hallyu Lovers ini mencoba
memaparkan ketakjuban atas dahsyatnya pengaruh budaya pop Korea (Korea Selatan)
terhadap masyarakat dengan budaya yang berbeda seperti Indonesia. Kita saat ini bisa
melihat fashion ala korea mewabah di kalangan remaja, dandanan dan segala sesuatu
yang berbau Korea, sampai hal-hal yang seakan dibilang norak yaitu menirukan dance
ala penyanyi/boyband Korea. Semua ini hadir salah satunya karena adanya pengaruh
budaya dengan adanya peranan media dan teknologi. Boyband SMASH (ala Indonesia),
komunitas pencinta Korea seperti Hansamo (Bandung), Indonesia Dynamic Korea,
fashion Korea, dan lain-lain, merupakan beberapa contoh fenomenal yang sedang terjadi
di Indonesia (video dan gambar terlampir).
I.2 Rumusan Masalah
Fenomena Hallyu Lovers adalah sebutan lain dari gelombang dan pengaruh kebudayaan
Korea yang bersumber dari drama-drama Korea. Menurut Choi (2006), globalisasi yang
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dilakukan oleh Korea (Korea Selatan) merupakan sebuah regionalisasi budaya melalui
media produk yang menyebar dengan kecepatan menakjubkan. Media produk yang
dimaksud seperti produk film, lagu-lagu populer dan drama televisi. Produk tersebut
akan berpengaruh terhadap kemunculan style pakaian, aksesoris, ponsel, makanan, dan
sebagainya.
Dampak dari fenomena tersebut memunculkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :
1. Seperti apakah awal munculnya fenomena Hallyu Lovers?
2. Apakah fenomena tersebut berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat
Indonesia?
I.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini sebagai upaya melihat fenomena yang muncul dari suatu tren yang terjadi
pada masyarakat Indonesia yang berasal dari budaya lain.
Tujuan khusus penelitian ini adalah :
a.

Mendapatkan pemahaman tentang fenomena Hallyu yang memunculkan komunitas
Hallyu Lovers.

b.

Mendapatkan informasi tentang dampak atau pengaruh fenomena Hallyu Lovers
terhadap tren di Indonesia.

I.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini diantaranya :
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemunculan
fenomena Hallyu Lovers.
b. Menginformasikan dampak yang ditimbulkan dengan adanya fenomena Hallyu
Lovers.
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I.5 Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif analisis. Metode deskriptif yaitu, “Suatu
metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu
sistem pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran
atau tulisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir dalam Mandiri, 1982: 83).
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1. Kajian teoretis (studi literatur) mengenai pengertian fenomena dan Hallyu.
2. Wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab langsung mengenai masalah
yang diteliti dengan narasumber yang dapat dipercaya.

I.6 Sistematika Penelitian

Bab I merupakan latar belakang masalah yang memunculkan tentang fenomena Hallyu
Lovers.
Bab II merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang teori yang berkaitan dengan
fenomena Hallyu
Bab III merupakan gambaran umum tentang budaya Korea khususnya Korea Selatan.
Bab IV merupakan analisis masalah yang berkaitan dengan fenomena Hallyu.
Bab V merupakan simpulan dan saran.
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Bab II Tinjauan Pustaka
II.1 Pengertian Hallyu
Choi (2006) menggambarkan hebatnya pengaruh produk Korea dengan kejadian tahun
2002 ketika bandara Narita Jepang lumpuh selama beberapa jam gara-gara kedatangan
salah satu tokoh utama pemeran drama Korea “Winter Sonata”. Keberhasilan drama
televisi Korea memacu pertumbuhan industri yang kuat berbasis budaya Korea.
Wisatawan yang datang ke Korea secara drastis meningkat.
Menurut Suranti (2010), kebudayaan berkaitan dengan sikap dan keyakinan sebuah
masyarakat tentang sesuatu, seperti cara hidup, seni, dan adat istiadat yang dibagi dan
diterima oleh orang-orang dalam masyarakat tertentu. Isu Hallyu Lovers ini mencoba
memaparkan ketakjuban atas dahsyatnya pengaruh budaya pop Korea (Korea Selatan)
terhadap masyarakat dengan budaya yang berbeda seperti Indonesia. Kita saat ini bisa
melihat fashion ala korea mewabah di kalangan remaja, dandanan dan segala sesuatu
yang berbau Korea, sampai hal-hal yang seakan dibilang norak yaitu menirukan dance
ala penyanyi/boyband Korea. Semua ini hadir salah satunya karena adanya pengaruh
budaya dengan adanya peranan media dan teknologi. Boyband SMASH (ala Indonesia),
komunitas pencinta Korea seperti Hansamo (Bandung), Indonesia Dynamic Korea,
fashion Korea, dan lain-lain, merupakan beberapa contoh fenomenal yang sedang terjadi
di Indonesia (video dan gambar terlampir).
II.2 Peranan Media Dan Teknologi Dalam Kebudayaan, Identitas, Dan Imagined
Network Pada Fenomena Hallyu Lovers
Melalui media dan teknologi, drama-drama Korea ini bisa dinikmati oleh negara lain
dengan kebudayaan yang berbeda. Contohnya disini adalah Indonesia. Cerita dari drama
Korea yang flamboyan dan menghadirkan sosok-sosok idola berhasil memikat hati
masyarakat Indonesia. Banyaknya peminat drama Korea di Indonesia dilirik oleh
beberapa televisi swasta nasional untuk menayangkan drama tersebut. Bukan hanya itu,
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dengan tersedianya situs internet pengunduh drama Korea, memberikan kemudahan bagi
Hallyu Lovers dimanapun untuk mengikuti perkembangan drama di Korea.
Menurut Piliang (2009), identitas merupakan ikhtisar masa lalu, yang dimiliki bersama
oleh sekelompok orang, yang menjadi pembeda antara orang (kelompok) dengan orang
(kelompok) lainnya. Identitas dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan berubah.
Dinamika identitas menjadikan orang dapat mendobrak batas dan normalitas. Identitas
secara sederhana merupakan ciri yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang.
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Bab III Hallyu Lovers
III.1 Komunitas Hallyu Lovers
Mewabahnya industri hiburan Korea yang mewakili kultur pop Korea diperkirakan
mulai dari lima tahun belakangan. Penyebab munculnya adalah serial drama Korea yang
ditayangkan di televisi swasta. Contohnya adalah Full House, Prince Hours, Boys
Before Flower, She’s Beautiful dan lain-lain. Remaja putri adalah kelompok yang paling
banyak menggandrungi drama ini, tapi tidak sedikit juga wanita dewasa yang
menyukainya. Faktor-faktor penampilan fisik aktor dan aktris Korea merupakan alasan
utama mereka menyukai tayangan tersebut. Budaya pop Korea ini mampu mengalahkan
Jepang dan Taiwan. Salah satu faktor yang menarik dalam serial drama Korea ini adalah
mereka menyajikan karakter dan kekayaan budaya lokal. Contohnya, masakan, pakaian,
arsitektur, norma-norma yang berlaku, dan lain-lain.
Identitas yang dimiliki kebudayaan Korea dengan mudah diterima oleh hallyu lovers di
Indonesia walaupun memiliki perbedaan. Dari drama tersebut, para penikmatnya
bergerak menyukai musik dan segala sesuatu yang berbau Korea. Fanatisme juga
ditunjukkan dengan mengikuti temu bintang Korea, melihat konser musik, mengikuti
kursus bahasa Korea, mencari dan menikmati makanan Korea, memakai dandanan dan
fashion style Korea seperti yang ditayangkan di drama dan videoklip musik, dan lainlain. Salah satu contoh yang mewakili penjiplakan identitas yang dilakukan Indonesia
terhadap budaya pop Korea ini bisa dilihat dari grup musik/boyband SMASH dan
Bidadari I (video dan image terlampir).
Drama Korea ini juga membuat terobosan baru dalam sejarah drama Asia. Image tokoh
utama laki–laki yang biasanya digambarkan sebagai sosok yang maskulin dan cool
didobrak oleh para aktor Korea yang tidak malu–malu melakukan akting tangis yang
memainkan emosi penontonnya. Uniknya penonton bergender perempuan justru
menyukai terobosan ini karena mereka menganggap tokoh-tokoh pria dalam drama
Korea lebih manusiawi, membumi, dan sensitif. Tetapi dilain pihak, kesalahan
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interpretasi bisa saja terjadi disini. Ada beberapa identitas yang dimiliki Korea tidak
sepenuhnya bisa diterima oleh Indonesia. Misalnya bagi orang Korea bersikap “kasar”
terhadap perempuan (tindakan fisik) merupakan hal yang biasa saja, sedangkan di
Indonesia hal itu tidak sesuai dengan norma dan kebiasaan.
Fenomena fanatisme yang menjurus ke fetisisme drama Korea mewabah ke daerah Asia
seperti Vietnam, Malaysia, China, dan termasuk Indonesia. Fetisime budaya populer
menurut piliang (2009), fetis adalah pemujaan terhadap obyek-obyek bintang (seperti
pakaian, rambut, sepatu, kosmetik,dll). Perkembangan penggemar budaya pop Korea di
Indonesia membentuk komunitas-komunitas seperti Indonesia Dynamic Korea,
Hansamo (KCB Korea Community Bandung), Sukogen Indonesia, Happy Hanguk, dan
United Kpop Lovers Indonesia, merupakan komunitas yang mewadahi para penggemar
Korean Culture untuk berekspresi. Mereka membentuk klub-klub yang memiliki agenda
pertemuan setiap minggunya. Hottest, ELF, I’am adalah contoh nama-nama yang
mereka berikan pada anggota komunitas,jadi tidak memakai nama asli. Nama-nama
tersebut merupakan julukan bagi pengemar fanatik grup boyband atau aktor Korea yang
sedang naik daun saat ini. Kalau di Indonesia sama seperti Sobat Padi dan Baladewa-nya
DEWA. E.L.F merupakan penggemar Super Junior, Cassiopeia memuja grup Dong
Bang Shin Ki (DBSK), dan Hottest setia dengan grup 2PM.
Menurut Lady (2010), ketua KCB, anggota mereka mereka tersebar di berbagai kota
besar, seperti Bogor, Malang, Sukabumi, Bandung, Palembang, Surabaya, Solo,
Balikpapan, dan Jakarta. Mereka bahkan memiliki divisi-divisi yang khusus menangani
sub-bidang budaya Korea tertentu, contohnya divisi bahasa, musik, dan kebudayaan
Korea. Menariknya kelompok ini juga telah melakukan berbagai kegiatan wirausaha
seperti membuat pin, kaos, dan merchandise-merchandise yang berhubungan dengan
hallyu, sampai event organize.
Komunitas ini juga berkembang pesat melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan
Twitter. Trisnawati (2010) dalam Windahl,et al.(2009, h.94-96) menyebutkan bahwa, “
in terms of communication, „network‟ is interconnetion of individuals who are linked by
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patterned communication flows”. Dengan adanya komunitas-komunitas Hayllu Lovers,
mereka secara tidak langsung membentuk sebuah imagined network.
Melalui jejaring sosial, blog ataupun forum di internet, mereka saling berkomunikasi,
bertukar info tanpa batasan tempat ruang dan waktu. Kelompok penggemar Korea ini
memiliki hubungan emosional yang dekat. Seperti dibaca dari forum mereka di internet,
mereka sangat akrab di dunia maya dan tidak jarang mereka yang berinteraksi secara
langsung.
Selain tergabung dengan komunitas-komunitas, Hallyu Lovers tidak harus terikat
dengan satu klub/komunitas. Fanatisme individu juga diperlihatkan dengan antusias
mengunduh hal-hal yang berkaitan dengan Korea di internet. Dalam satu video klip atau
drama terbaru bisa sampai ratusan-ribuan orang yang mengunduh untuk tujuan yang
sama yaitu melihat aktor atau aktris kesayangan mereka berakting/bernyanyi. Imagined
network terlihat dalam fenomena ini.(lihat gambar)
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Bab IV Tinjauan Fenomena Hallyu Lovers di Indonesia

IV.1 Pengaruh Fenomena Hallyu Terhadap Perkembangan Budaya di Indonesia
Fenomena Hallyu ini merupakan satu contoh fenomena yang membawa dampak ke
segala bidang, termasuk desain. Dampak dari Hallyu ini membuat orang tertarik untuk
mempelajari budaya Korea lebih jauh. Tidak sedikit yang sengaja berkunjung ke Korea
untuk mengenal lebih dekat daerah yang selama ini mereka kenal lewat drama dan lagu.
Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan wisata disana. Selain itu, meningkatnya
minat mempelajari bahasa Korea, masakan Korea, dan pakaian tradisional Korea
(hanbok) ataupun dandanan modern. Situasi pasar fashion Indonesia mengalami
peningkatan dengan munculnya fashion style Korea (gambar..). Produk elektronik
seperti LG dan Samsung yang sering menjadi sponsor dalam drama Korea secara tidak
langsung menjadi penyalur tren bagi penontonnya. Fenomena Hallyu bisa saja
merupakan salah satu strategi pemerintahan Korea untuk menyebarkan kebudayaan nya
ke seluruh dunia. Duta-duta Korea untuk luar negeri biasanya memakai para pemain
drama terkenal dan penyanyi yang sedang populer.
Bagi Indonesia, fenomena Hallyu merupakan sebuah tantangan dan ancaman bagi
budaya Indonesia. Media dan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan
budaya. Tersedianya saluran/channel televisi yang menyiarkan tayangan Korea dan
pengaruh kemudahan menngakses lewat internet, merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi fenomena ini. Satu hal yang harus disadari, ketika kita menyukai budaya
asing tentunya harus ada kontribusi untuk mengembangkan kebudayaan sendiri. Jangan
sampai identitas asli kebudayaan Indonesia secara total berubah karena pengaruh
masuknya identitas dari kebudayaan lain.
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Gambar 4.1 :YoutubeSebagai Salah SatuPenyediaTempatMengunduh Drama Korea

Sumber :http://www.youtube.com/watch?v=RwORvkGYjrU, diakses pada tanggal 8 Desember
2010

Gambar 4.2 : Fashion Korea
http://suzieceesworld.blogspot.com/2008/05/south-korean-brand-celli-i-love-this.html, diakses pada
tanggal 8 Desember 2010
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Gambar 4.3 :PakaianTradisional Korea (hanbok)
Sumber :http://asianfansclub.wordpress.com/2010/11/12/korean-history-hanbok-modern-menjadi-pilihan/,
diakses pada tanggal 8 Desember 2010

Gambar 4.4 : SNSD Salah SatuGrupMusik Yang SedangDigandrungi
Sumber :http://yuli88.wordpress.com/2010/02/27/snsd-girls-generation/, diakses pada tanggal 8 Desember
2010
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Gambar 4.5 : Orang Indonesia yang Mengambil Style HanbokUntukBaju Formal
Sumber
:http://www.facebook.com/event.php?eid=114243591976516&ref=notif&notif_t=event_wall#!/zakiah.for
citadelle, diakses pada tanggal 8 Desember 2010

Gambar 4.6 :Komunitas Korea yang Ada di situsJejaringSosial Facebook
Sumber
:http://www.facebook.com/event.php?eid=114243591976516&ref=notif&notif_t=event_wall#!/pages/Kor
ean-Drama/35471033851, diakses pada tanggal 8 Desember 2010
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Bab V Penutup
V.1. Kesimpulan
Fenomena Hallyu Lovers tidak sedikit membawa dampak terhadap tren budaya di
Indonesia. Salah satunya dibidang desain. Perilaku dan gaya hidup tempat asal Hallyu
menjadi budaya baru bagi masyarakat penikmatnya. Bagi Indonesia, fenomena Hallyu
merupakan sebuah tantangan dan ancaman. Tantangan dan ancaman ini tergantung
masyarakat Indonesia menyikapinya.
V.2 Saran
Media dan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan budaya. Tersedianya
saluran/channel televisi yang menyiarkan tayangan Korea dan pengaruh kemudahan
menngakses lewat internet, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena
ini. Satu hal yang harus disadari, ketika kita menyukai budaya asing tentunya harus ada
kontribusi untuk mengembangkan kebudayaan sendiri. Jangan sampai identitas asli
kebudayaan Indonesia secara total berubah karena pengaruh masuknya identitas dari
kebudayaan lain.
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