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BAB II 

PARIWISATA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI 

KOREA SELATAN 

Korea Selatan saat ini merupakan negara yang telah 

mengalami perkembangan yang cukup cepat dalam tiga puluh 

tahun terakhir ini baik dalam bidang teknologi informasi, 

politik, ekonomi, budaya, pendidikan, otomotif, dan khususnya 

bidang pariwisata. Dimana dulu Korea Selatan dikenal sebagai 

negara yang menjadi korban perang. Namun, sekarang berhasil 

mengubah citra negaranya di dunia internasional dan menjadi 

negara maju di kawasan Asia yang mampu bersaing dengan 

negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Amerika, Cina, 

Prancis, dan negara maju lainnya. Semua pencapaian yang 

diperoleh oleh Korea Selatan tidak terlepas dari peran 

pemerintah yang bekerjasama masyarakat, NGO, dan negara-

negara lainnya. Terutama kerjasama terhadap negara-negara 

muslim dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara. 

Kerjasama tersebut juga tentu adanya peran dari NGO di Korea 

yaitu Korea Muslim Federation (KMF). 

Dalam bab ini, penulis akan fokus membahas mengenai 

pariwisata sebagai kekuatan ekonomi Korea Selatan. Kemudian 

menguraikan Korea Selatan sebagai destinasi wisata, sumber-

sumber kekuatan yang dimiliki oleh Korea Selatan yang dapat 

meningkatkan perekonomian serta pada bab ini juga akan 

membahas pengaruh Hallyu dan Korean Food terhadap 

peningkatan wisatawan atau pengunjung ke Korea Selatan 
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A. Korea Selatan Sebagai Destinasi Wisata 

Korea Selatan adalah negara terletak di kawasan Asia 

Timur serta terbagi menjadi 9 provinsi dengan ibukotanya yang 

berada di kota Seoul. Negara ini terhampar dari bagian timur 

laut benua Asia dan terletak di sebuah semenanjung dengan luas 

sebesar 8.500 mil persegi. Wilayah Korea di bagian utara 

berbatasan dengan dua aliran Sungai, yaitu Sungai Tumen dan 

Yalu. Sungai-sungai tadi mengalir di antara negara China dan 

Korea. Sungai Tumen mengalir dari timur laut menuju ke arah 

tenggara sampai laut timur dan Sungai Yalu mengalir dari barat 

daya sampai Laut Kuning. Wilayah Korea di bagian barat 

berbatasan dengan Laut Kuning, di bagian selatan berbatasan 

dengan Laut Cina Timur dan di bagian timur berbatasan dengan 

Laut Jepang. (Kim, 1978)  

Bila melihat kemajuan sektor di industri pariwisata di 

Korea saat ini yaitu cukup terbuka dan serius dilakukan oleh 

pemerintah. Itu semua dikarenakan pemerintah Korea 

mengetahui bahwa industri pariwisata merupakan industri yang 

sangat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi dan 

pembangunan sebuah negara serta pemerintah juga sadar bahwa 

sudah banyak negara-negara mengandalkan industri pariwisata 

sebagai sektor andalan dan terbilang berhasil dalam 

pelaksanaannya. Pariwisata sudah ada sejak lama saat 

peradaban manusia di dunia ini dimulai yang ditandai dengan 

aktivitas mereka saat melakukan perjalanan untuk beribadah 

maupun ziarah. Selain itu contoh yang dapat menunjukkan 

bahwa keberlangsungan dari pariwisata sudah lama dilakukan 

yaitu ketika perjalanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa 

primitif dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan 

kelangsungan hidup mereka. (Utama, 2015) Kemudian 

perjalanan yang pernah dilakukan oleh Marcopolo pada tahun 

1254-1324 M saat menjelajahi Eropa, Asia, hingga Venesia. 

Serta disusul pula oleh Christopher Columbus, Pangeran Henry, 

Vasco da Gama, dan lain-lainnya. (Pitana, 2005)  

Industri pariwisata sudah tidak dapat dihindari lagi oleh 

siapapun, didukung dengan kemampuan serta keberhasilan 
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yang dicapai oleh seseorang menjadikan pariwisata menjadi 

sebuah gaya hidup atau hal yang wajib dilakukan dalam 

kehidupannya. Bahkan dalam enam puluh tahun terakhir, 

banyak negara-negara maju dan berkembang menjadikan 

bidang pariwisata sebagai bidang utama dalam meningkatkan 

devisa negara. Sehingga negara-negara tersebut memberikan 

perhatian khusus terhadap industri pariwisata dengan 

meningkatkan kualitas layanannya agar dapat menarik 

wisatawan asing yang lebih besar dari negara lain. Kunjungan 

wisatawan tidak hanya meningkatkan devisa negara, akan tetapi 

juga dapat membantu pendapatan bagi warga negara yang 

berada dalam sektor pariwisata seperti para pedagang yang 

menjualkan produk-produknya yang ada di negara tersebut. 

Perkembangan pariwisata juga didukung oleh adanya mobilitas 

masyarakat dalam mengunjungi serta mencari tahu terhadap hal 

yang belum pernah dijelajahinya seperti wilayah, budaya, 

suasana, bahkan pengalaman baru. 

Menurut laporan dari United Nation World Tourism 

Organization (UNWTO) dalam World Tourism Barometer 

2018 Edition menyatakan bahwa pada tahun 2017 jumlah 

wisatawan internasional yang melakukan perjalanan ke seluruh 

dunia mencapai 1.136 juta wisatawan. Meningkat sebanyak 86 

juta wisatawan dibandingkan tahun 2016. Pertumbuhan 

wisatawan internasional dapat dilihat di Gambar 2.1 
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Gambar 2.1.Pertumbuhan Wisatawan Internasional dari tahun 1995-2017 

 

Sumber : (www.e-unwto.org , 2019) 

Menurut data UNWTO pertumbuhan pariwisata 

tertinggi pada Tahun 2016 diduduki oleh Kawasan Eropa 

dengan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 

8% dari sebelumnya. Bahkan melampaui Kawasan Asia Pasifik 

yang hanya mengalami peningkatan sebesar 6%, kemudian 

diikuti oleh Kawasan Amerika 5%. 

Kunjungan wisatawan setiap tahunnya mengalami 

peningkatan, sehingga semakin banyak negara saling berlomba 

untuk meningkatkan sektor pariwisata dikarenakan adanya 

kesadaran bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang 

penting dan menguntungkan. Kepariwisataan merupakan 

kekuatan yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian 

dan faktor untuk membangun persahabatan serta saling 

pengertian antar penduduk di dunia ini. (www.kemenpar.go.id, 

2012) Dengan demikian, pemerintah yang berupaya 

meningkatkan sektor pariwisata harus memprioritaskan 

pelayanan dari sisi sarana maupun prasarana yang bertujuan 

memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang akan 
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berkunjung ke negara tersebut. Pemerintah juga bertugas untuk 

melindungi wisatawan ataupun pengunjung dan barang-barang 

miliknya. Masyarakat setempat atau penerima wisatawan juga 

harus dilibatkan oleh pemerintah dalam sektor pariwisata dan 

harus mendapatkan manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung 

maupun tak langsung  dari sektor industri pariwisata tersebut. 

Menurut World Travel & Tourism Council dengan 

adanya kontribusi dari sektor pariwisata yang sudah mencakup 

kunjungan wisatawan, investasi, pelayanan makanan, dan 

perdagangan telah menyerap tenaga kerja penduduk asli Korea 

Selatan hingga tahun 2018 sebanyak 1.432.000 pekerja dan 

meningkatnya GDP Korea Selatan di tahun 2017 sebesar USD 

71,4 Milyar atau tumbuh 4,7% dari sebelumnya serta 

diperkirakan meningkat sebesar 3,5% per tahun menjadi USD 

104,2 Milyar, 5,3% dari GDP pada tahun 2028 (WTTC, 2018). 

Dengan adanya kunjungan wisata yang terus meningkat, 

membuat negara terpacu untuk melakukan perbaikan atau 

berbenah diri dengan membuat citra negara tersebut menjadi 

semakin baik bagi wisatawan yang akan berkunjung. Setelah 

memperoleh hal-hal berupa pengalaman yang baru dan 

menyenangkan di negara tersebut membuat pengunjung atau 

wisatawan memberikan feedback yang baik serta 

mempromosikan wisata itu di negaranya yang juga tidak 

menutup kemungkinan untuk mereka kembali lagi berkunjung 

ke negara tersebut sehingga efek yang ditimbulkan dengan 

adanya pariwisata tidak hanya meningkatkan devisa negara 

melainkan memberikan manfaat yang berupa kesejahteraan 

terhadap masyarakat setempat. Saat ini berbagai tujuan serta 

alasan bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu negara, 

dimana adanya keinginan untuk berekreasi atau melepas 

kepenatan diselah-selah kegiatan yang padat, menikmati 

berbagai tempat wisata terkenal, melakukan ibadah di tempat 

yang menjadi rukun dalam agama tertentu seperti ibadah Haji 

maupun Umroh di kota Mekkah dan Madinah, bahkan yang 

tidak kalah pentingnya adalah mencicipi kuliner khas yang ada 

di negara tersebut. Serta kunjungan wisatawan sekarang ini  
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sudah dimudahkan dengan adanya akses akomodasi dan 

mobilisasi yang sangat praktis. Banyaknya agen-agen 

pariwisata dan juga maskapai penerbangan menyediakan paket 

wisata  dengan biaya yang terjangkau. 

Hal tersebut tentu sangat mendorong keinginan 

wisatawan untuk melakukan kunjungan, yang mana segala 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengemas 

pariwisata di Korea Selatan menjadi semenarik mungkin. 

Pemerintah juga melakukan usaha untuk memberikan 

kenyamanan bagi wisatawan muslim yang ingin berkunjung. 

Saat ini Korea Selatan menjadi destinasi wisata impian bagi 

para penggemar drama Korea maupun K-Pop dari berbagai 

negara seperti Jepang, Indonesia, Thailand, China, Malaysia 

dan negara-negar dari Timur Tengah. Menurut survey yang 

dilakukan oleh pemrintah Korea, tingkat kesukaan Indonesia, 

Malaysia, dan Arab Saudi terbilang tinggi.  

Dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan asing 

yang akan berkunjung, objek wisata menjadi sebuah hal yang 

paling penting dalam kegiatan wisata, hal tersebut dikarenakan 

faktor utama yang membuat wisatawan berkunjung ke daerah 

tujuan wisata adalah adanya sebuah potensi dan daya tarik yang 

dimiliki oleh objek wisata tersebut. (Devy, 2017) Korea Selatan 

yang mempunyai empat musim yaitu musim panas, semi, gugur 

dan dingin memberikan daya tarik terhadap objek wisata yang 

dimilikinya. Setiap musimnya memberikan berbagai keindahan 

alam yang begitu menakjubkan. Musim panas di Korea Selatan 

dimulai pada bulan Juni sampai bulan September. Saat musim 

panas objek wisata yang paling sering dikunjungi dan diminati 

adalah pantai. Adapun beberapa pantai yang menjadi objek 

wisata saat musim panas yaitu Naksan Beach di Kota 

Yangyang, Gyeongpo Beach yang berada di Kota Gangneung 

dan Erwangni Beach sebagai pantai paling minati dan istimewa 

bagi mayoritas masyarakat Korea (Geun, 2014). Saat musim 

inilah masyarakat Korea Selatan kerap melakukan olahraga 

seperti selancar, rafting rides, dan bungee jumping.  
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Musim selanjutnya adalah musim gugur yang mulai 

ketika musim panas berakhir, ditandai dengan banyaknya daun-

daun berguguran dari pohon yang kemudian menghiasai jalanan 

maupun taman-taman di Korea . Musim gugur terjadi pada bulan 

September sampai November. Dengan banyaknya daun-daun 

berguguran, sebagian besar wilayah Korea dihiasi oleh 

dedaunan tersebut yang berwarna kuning dan jingga sehingga 

menambah keindahan kota-kota di Korea ketika musim gugur 

tiba. Sama pada musim sebelumnya, musim gugur juga diadakan 

beberapa festival seperti Festival Kembang Api, Festival 

Ginseng, Festival Kimchi, dan lain sebagainya. (Geun, 2014) 

Dari beberapa festival tersebut dapat menggambarkan 

kehidupan di Korea dari berbagai sisi seperti makanan, seni, 

budaya, dan lain-lain. Objek Wisata yang sering didatangi ketika 

musim gugur adalah lembah Cheonbuldong yang terletak di 

sekeliling pegunungan Seoraksan dan Seoraksan National  

Park.  Di  musim  ini  juga  merupakan  saat  dimana  diperingati  

hari Chuseok atau Korea Thanks giving Day. (Riyanti, 2017) 

Sedangkan untuk musim dingin atau juga dikenal 

dengan musim salju di Korea berlangsung pada bulan 

Desember sampai awal bulan Maret. Ketika musim salju ini 

tiba, maka saat yang tepat untuk bermain ski. Tempat-tempat 

wisata yang menarik untuk dinikmati saat musim salju tiba yaitu 

seperti Namsan Tower yang merupakan bangunan ikonik 

setinggi lebih dari 200 meter yang ada di kota Seoul, lalu ada 

Seoul Palace yang juga merupakan objek wisata dengan 

bangunan khas budaya Korea. Selain bermain ski, di Korea 

Selatan menawarkan permainan Ice Skating dan Ice Fishing. 

Kemudian  beberapa  festival  saat  musim  dingin atau musim 

salju diantaranya Taebaeksan  Snow Festival dan Pyeongchang 

Trout Festival. (Domasti, 2018) 

Kemudian yang terakhir adalah musim semi. Musim 

Semi di Korea Selatan berlangsung pada bulan Maret hingga 

bulan Mei. Pada musim ini adalah waktu yang cocok untuk 

berlibur dan menikmati keindahan kota-kota di Korea Selatan. 

Suasana saat cuaca ketika musim semi juga sangat sejuk dan 
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bersahabat, sangat tepat untuk menikmati tanaman-tanaman 

hias yang begitu indah seperti Canola, Magnolia, Forsythia, dan 

lain-lain. Selama musim semi di Korea Selatan banyak objek 

wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Festival Musim 

Semi Korea yang rutin diadakan pada bulan Maret sampai bulan 

Mei. Ada juga Festival lain yang menarik untuk dikunjungi 

yakni Lotus Lantern Festival, The Jeju Canola Flower Festival 

dan Cheongpungho Cherry Blossoms Festival. Sementar itu ada 

tempat wisata yang indah dan menarik untuk didatangi meliputi 

Jinhae Cherry Blossom Tunnel, Changgyeonggung Palace, 

dan Pulau Jeju yang sering masuk dalam drama korea. (Geun, 

2014) 

Korea Selatan yang sering dijuluki dengan predikat 

negeri ginseng merupakan sebuah negara yang telah sukses 

menggabungkan elemen-elemen kebudayaan mereka dengan 

unsur-unsur modern. Perpaduan antara unsur budaya dan 

modern dicerminkan oleh ibukota Korea Selatan yakni kota 

Seoul. Kota Seoul mampu memadukan antara unsur kebudayaan 

masa lalu dengan unsur modern. Bangunan-bangunan maupun 

tempat bersejarah seperti Istana-istana yang sudah ratusan 

tahun, rumah-rumah ibadah, gerbang-gerbang kota, taman-

taman dan koleksi seni yang tak ternilai harganya menghiasi 

sudut kota Seoul yang mewakili unsur kebudayaan  yang 

begitu istimewa sedangkan gedung-gedung tinggi pencakar 

langit dan lalulintas yang ramai menjadi unsur modern yang 

penuh dengan kemewahan dan keindahaan sehingga  

menjadikan  Kota  Seoul  sebagai  kota  metropolitan  terbesar  

ke-10  di dunia. (Geun, 2014) 

Kota tua  ini dikelilingi oleh empat gunung dalam 

dan empat gunung luar. Bugaksan di sebelah sisi utara, 

Naksan di sebelah sisi timur, Inwangsan di sebelah sisi barat, 

dan Namsan di sebelah sisi selatan adalah “gunung dalam” 

karena gunung- gunung ini berada di dalam dinding kota tua  

dari ibu kota Joseon. Empat gunung luar adalah Bukhansan 

di sebelah utara, Yongmasan di sebelah timur, Deogyangsan di 

sebelah barat, dan Gwanaksan di sebelah selatan. Tiap gunung 
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memiliki keindahan khas masing-masing, serta memiliki 

bentangan  alam yang indah dan pemandangan  yang 

spektakuler menghadap  kota Seoul. Terdapat juga banyak 

sumber mata  air gunung yang menyediakan air bersih dan 

jernih secara gratis untuk menyegarkan kembali para pendaki 

gunung yang kelelahan. (Korea: Dulu & Sekarang, 2012) 

Di Seoul, tempat-tempat wisata yang harus 

dikunjungi adalah istana- istana kerajaan kuno dari Joseon 

Dinasti seperti: Gyeongbokgung, Deoksugung 

Changdeokgung dan Changgyeonggung. Jongmyo, makam 

leluhur kerajaan dari Joseon Dinasti dan  Changdeokgung 

Huwon (taman  di halaman belakang yang juga dikenal 

sebagai Taman Rahasia) terkenal akan taman  dengan 

pemandangan  yang indah dan unsur klasiknya. Salah satu 

wilayah yang paling terkenal bagi wisatawan  di pusat  kota 

tua  Seoul adalah Insa-dong. Tempat ini adalah tempat  yang 

menarik bagi orang yang suka belanja santai maupun bagi 

kolektor yang serius, karena dipenuhi dengan toko-toko  antik, 

galeri-galeri seni, rumah-rumah  minum teh tradisional, restoran  

dan toko-toko buku. 

Tempat  wisata lain yang sangat dianjurkan untuk 

para wisatawan adalah Museum Nasional Korea, National 

Gugak Center, Pusat Pertunjukan Seni Sejong (Sejong Center 

for the Performing Arts), Ho-Am Art Hall dan Korea House. 

Museum Nasional Seni Kontemporer (The National Museum 

of Contemporary Art) di Gwacheon, di sebelah selatan 

pinggiran kota Seoul, juga layak dikunjungi. Lalu terdapat Taman 

Namsan, di jantung  kota Seoul, para pengunjung dapat 

menikmati pemandangan  panoramik seluruh kota Seoul dari 

Menara N Seoul dan menyaksikan desa Hanok yang sudah 

direkonstruksi di bawahnya. 

Para wisatawan dapat bersantai, berjalan kaki atau 

menyewa sepeda di banyak taman  di Seoul, seperti Olympic 

Park, Seoul Grand Park, Seoul Forest, dan Hangang Citizen 

Park. Taman-taman  ini adalah harta terpendam Seoul, yang 
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dinikmati oleh warga setempat tetapi sering diabaikan oleh 

para wisatawan. 

Seoul juga memiliki kehidupan malam yang sangat 

aktif dengan klub- klub, cafe-cafe serta lounge di atas  atap. 

Pemandangan  menakjubkan kota Seoul pada malam hari 

dapat dilihat dengan menggunakan Seoul City Tour Bus atau 

dari sepanjang sungai Han karena adanya kapal pesiar yang 

selalu berlayar menyusuri lembah yang diapit oleh gedung-

gedung tinggi. (Korea: Dulu & Sekarang, 2012) 

Kota terbesar kedua di Korea Selatan yaitu Busan. 

Busan merupakan kota yang menjadi tujuan utama masyarakat 

Korea ketika musim panas dimana di Kota Busan banyak 

terdapat pantai-pantai yang Indah. Tempat-tempat yang 

menjadi objek wisata di Busan meliputi Dalmajigil, jalan 

Montmartre di Busan, perpustakaan sastra, akuarium Busan 

dimana akuarium ini teletak di pantai Haeundae dan merupakan 

akuraium tematik bawah laut bertaraf internasional, akuraium 

ini terdiri dari berbagai fasilitas menarik termasuk Touch 
Pool yang dapat   menyentuh   langsung   flora   dan   fauna   

laut. (Geun, 2014)   Sedangkan   kompleks perbelanjaan   di   

Busan   meliputi   Centum   City   Shinsegae   yang   merupakan 

kompleks perbelanjaan dan resor terbesar di Asia yang 

mempunyai mall, Ice-rink, bioskop dan Golf range. Lokasi 

perbelanjaan ini terdaftar di Guiness Book of Record. (Geun, 

2014) Kemudian objek wisata Taejongdae merupakan objek 

wisata yang terkenal dengan tebing yang curam dan bebatuan. 

Pemandangan laut di kawasan Taejongdae sangat indah. 

Korea Selatan juga mempunyai pulau Jeju sebagai 

destinasi wisata yang terkenal. Pulau ini adalah tempat  

tujuan  bulan madu yang paling terkenal di Korea. Dikenal 

sebagai ‘Little Hawaii’ karena terkenal dengan 

pemandangan gunung berapinya, pemandangan  alam sub-

tropis yang indah, pantai-pantai berpasir, air terjun dan jalan 

setapak untuk naik gunung, pulau ini merupakan satu di 

antara 10 besar tujuan wisata yang terkenal di dunia dengan 
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lebih dari tujuh juta pengunjung setiap tahunnya. (Korea: Dulu 

& Sekarang, 2012) Objek wisata di pulau Jeju meliputi jalan 

mistik yang sering disebut sebagai jalan hantu, museum The 

Hijau Oselok, komplek wisata Jungmun, desa Folklor 

Swongeup merupakan desa yang terkenal dengan warisan 

budaya benda dan warisan budaya tak-benda yang dirawat 

dengan baik, Seopjikoji merupakan daerah  yang terdiri  dari 
pantai, ladang kuda, dan tebing batu yang indah. (Geun, 

2014) 

Korea  Selatan dikenal sebagai surga belanja bagi 

para pelancong , yang menawarkan berbagai macam barang 

dengan harga yang terjangkau. Wisatawan dapat membeli 

berbagai kebutuhan dan barang-barang souvenir di salah satu 

dari ratusan  toko-toko  di department store, pusat  

perbelanjaan, dan pusat pertokoan di Seoul, dan juga di kota-

kota besar lainnya di seluruh Korea. Kawasan perbelanjaan 

dimulai dari pasar Myeongdong. Pasar Myeongdong 

merupakan pusat perbelanjaan di Seoul, tempat   ini   dipenuhi   

dengan   toko-toko   busana  dan   kosmetik.   Tempat   ini 

berdekatan  dengan  Cheonggyechon,  Jongno  dan  Namsan  

Tower (Geun, 2014).  Kemudian pasar Namdaemun 

merupakan pasar tradisional yang menyediakan berbagai jenis 

barang dengan harga murah, kemudian kompleks perbelanjaan 

Dongdaemun merupakan tempat perbelanjaan nomer satu di 

Korea Selatan yang tidak mengenal siang dan malam. Di 

kawasan Dongdaemun terdapat gedung-gedung perbelanjaan 

dan juga deretan kios dan para pedagang kaki lima (Geun, 

2014). 

Dengan pemandangan alam yang indah dan warisan 

budaya serta sejarah yang unik, banyak yang dapat ditawarkan 

pemerintah kepada para wisatawan. Korea yang memiliki 

empat musim yang berbeda boleh berbangga dengan gunung-

gunung, sungai-sungai, lembah-lembah dan pantai-pantai yang 

indah. Semuanya tersebar di seluruh wilayah Korea dengan 

bentang alam yang menakjubkan bahkan terdapat peninggalan 

sejarah seperti situs-situs arkeologi, benteng-benteng, seni 
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pahat, istana-istana kerajaan, tempat ibadah kuno, desa-desa 

tradisional dan museum-museum. 

Pemerintah Korea Selatan dalam menyambut 

pengunjung atau wisatawan telah menyediakan transportasi 

umum seperti layanan kereta api yang terbagi menjadi tiga jenis 

yaitu, kereta api kecepatan tinggi atau Korean Train Express 

(KTX), kereta api ekspres (Saemaeul), dan kereta api lokal 

(Magunhwa). (Korea: Dulu & Sekarang, 2012) Kebanyakan 

tempat-tempat tujuan wisata yang populer di Korea dapat 

dicapai menggunakan layanan kereta api dengan jalur langsung 

atau transit satu kali saja. Pengunjung juga bisa menggunakan 

layanan kereta bawah tanah (subway), transportasi ini 

merupakan sarana yang paling efisien dan nyaman untuk 

berkeliling Seoul, Busan, Incheon, Daeojeon, dan Gwangju. 

Adapun layanan transportasi lain yang dapat digunakan oleh 

wisatawan ketika berkunjung ke Korea yakni layanan bis, taksi 

dan sewa mobil. 

Pengunjung yang datang ke Korea dapat memilih 

berbagai macam akomodasi berkualitas, seperti hotel, 

penginapan, losmen, homestay dan kondominium. Sekarang 

semakin banyak hotel yang menyediakan sarana berupa 

fasilitas rekreasi untuk para tamu, seperti kolam renang, 

sauna, golf indoor, bowling dan health club. Ada juga dance 

club, tempat karaoke, casino dan ruang rekreasi, yang 

menyediakan baik hiburan di siang hari maupun di malam 

hari. Selain itu, terdapat paket-paket  atau  acara musiman 

unik yang menarik dan menyenangkan sepanjang tahun. 

(Korea: Dulu & Sekarang, 2012) 

B. Sumber-Sumber Kekuatan yang dimiliki oleh 

Korea Selatan 

Seperti pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh 

negara-negara lainnya, pemerintah tidak hanya memegang 

kendali ekonomi negara melainkan ada peran serta campur 

tangan dari pihak swasta. Sampai saat ini perekonomian Korea 

Selatan disokong oleh berbagai sektor seperti pariwisata, 
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kebudayaan, industri, pertanian, otomotif dan teknologi serta 

sumber daya manusia. Dalam keberlangsungan tercapainya 

pembangunan, berbgai upaa pemerintah Korea Selatan melalui 

kebijakannya dalam berbagai sektor membutuhkan kerjasama 

yang baik antara pemerintah dan aktor non-pemerintah. 

Kerjasama tersebut diharapkan saling bersinergi untuk 

mempromosikan negara melalui kebudayaan yang dimiliki 

seperti di sektor budaya, sosial, wisata, bahkan kuliner atau 

makanan sekalipun yang telah ditetapkan sebagai fokus utama 

dalam promosi tersebut. Dalam melakukan promosi pariwisata 

Korea Selatan dengan hasil yang maksimal bukanlah sesuatu 

pencapaian yang instan. Hal tersebut membutuhkan kerja keras 

serta konsistensi pemerintah terhadap sumber-sumber potensial 

yang  dimiliki Korea Selatan terutama sumber daya 

manusianya.  

Awalnya perekonomian Korea Selatan dimulai dengan 

membentuk industri-industri standar negara berkembang, 

seperti sepatu dan tekstil yang mudah dan ringan. Ternyata, 

pemerintah Korea Selatan tidak mau hanya setengah-setangah. 

Semua keperluannya telah disediakan sejak awal, mulai dari 

sumber daya manusia, infrastruktur, dan pengetahuan untuk 

tingkat industri selanjutnya. Sebut saja, industri teknologi, 

otomotif, baja, perkapalan dibangun bukan hanya untuk 

dimajukan melainkan untuk menguasai dunia. Orientasi pada 

pasar ekspor sudah sejak dini dipersiapkan pemerintah sebagai 

strategi besarnya yakni untuk menguasai pasar global. Karena 

mereka sadar, dengan kondisi sumber daya alam Korea Selatan 

yang sangat terbatas lalu keadaan pasar dalam negeri yang 

kecil. Satu-satunya cara adalah export oriented seperti yang 

dilakukan juga oleh negara Jepang. 

Korea Selatan termasuk dalam salah satu dari empat 

Macan Asia Timur,  mereka memperoleh rekor ekspor impor 

yang memuaskan, dengan nilai ekspornya merupakan terbesar 

kedelapan di dunia. Sementara nilai impornya terbesar 

kesebelas. Melihat pertumbuhannya yang terus meningkat, 

Goldman Sachs memprediksikan Korea di tahun 2050 nanti 
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akan menjadi Negara terkaya kedua di dunia. Korea pun bakal 

dicatat sebagai bangsa dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi 

tercepat sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Krisis 

ekonomi yang melanda Asia di tahun 1997 mau tidak mau 

menggugurkan pertahanan perekonomian Korea Selatan, 

termasuk rasio utang yang besar, pinjaman luar yang besar, dan 

sektor finansial yang tidak disiplin. Lewat sektor industri dan 

konstruksi, ekonomi Korea Selatan mulai bangkit kembali pada 

2002. (Hakim, 2018) 

Produk-produk elektronik yang dibuat oleh Korea 

Selatan seperti produk Samsung dan LG sudah menguasai dunia 

dan menjadi sumber-sumber kekuatan yang dimiliki Korea. 

Mulai dari ponsel pintar yang canggih, televisi plasma, LCD, 

sampai semikonduktor. Produk LG tampil sebagai perusahaan 

pembuat panel plasma terbesar di dunia. Begitu juga dengan 

Samsung, saat ini dikenal sebagai konglomerat terbesar di dunia 

yang tak kalah besar dari General Electric dan menjadi 

penguasa pasar smartphone. Dengan Hyundai dan Samsung 

Heavy Industries adalah industri pembuatan kapal terbesar di 

dunia dan mengalahkan Jepang sejak tahun 2004. Sebagai 

industri otomotif, Hyundai juga menjadi salah satu perusahaan 

otomotif  terbesar di dunia. Kendaraan Hyundai dijual di 193 

negara di seluruh dunia melalui sekitar 6.000 dealer dan 

showroom. Perusahaan ini memproduksi total 7.126.413 

kendaraan pada 2013 dengan pendapatan US$ 75,030 miliar. 

(Nurmayanti, 2014) 

Meskipun terkenal dengan pariwisatanya, Korea 

Selatan juga dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya 

manusia yang cerdas dan kreatif meskipun tidak didukung 

dengan sumber daya alam yang melimpah. Pada tahun 2018 

Korea Selatan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi ke-12 

terbesar dunia dan keempat di Asia setelah Jepang, China dan 

India. Korea Selatan menjadi salah satu negara eksportir barang 

manufaktur berteknologi tinggi utama, mulai dari elektronik, 

otomotif, kapal, mesin-mesin, petrokimia hingga robotik. (Ika, 

2017) Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan 
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pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan oleh 

pemerintah Korea Selatan.  

C. Pengaruh Korean Wave terhadap peningkatan 

wisatawan muslim ke Korea Selatan 

Dewasa ini turisme Korea Selatan semakin disukai oleh 

pengunjung dari negara-negara lain akibat dari kesuksesan 

Korean Wave yang dimana tempat syuting drama Korea 

dijadikan sebagai objek wisata. Lokasi syuting yang dijadikan 

sebagai objek wisata di Korea Selatan meliputi lokasi syuting 

drama Autumn in my heart, Full House, Descendant of the Sun, 

Healer, My Love From the Star, Mr Shunsine, The Heirs dan 

sebagainya. Begitu juga dengan  tempat-tempat  landmark  

yang dijadikan  objek  wisata para pencinta drama dan Korean 

Pop (kpop) seperti K-Star Gallery di Kantor Korea Tourism 

Organization (KTO), Myeongdong Underground, dan  kantor 

Management artis seperti SM Entertaintment, YG Entertiment 

dan sebagainya. 

Istilah Korean Wave muncul pada tahun 1992 pada saat 

Korea Selatan menjalin hubungan diplomatic dengan Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT), Korean Wave menjadi sebutan dan 

diperkenalkan oleh media masa Tiongkok, yaitu Qingnianbao 

pada tahun 1999, untuk menunjukan bahwa pada saat itu 

budaya Korea Selatan sangatlah populer di Negara tersebut.  

Korean wave atau gelombang Korea merupakan 

fenomena menyebarnya budaya populer modern dan dunia 

hiburan Korea Selatan ke Seluruh dunia, yang berupa, drama tv 

(K-Drama), musik (K-Pop), game, kuliner sampai dengan 

fashion (K-Fashion) serta gaya hidup, yang tersebar pada tahun 

1990an dan masih berkembang dengan versi baru hingga saat 

ini. (Kim D. K., 2011) Korean Wave atau dapat dikenal juga 

dengan nama Hallyu menargetkan wisatawan yang ingin 

mempelajari secara langsung budaya pop Korea dan semua 

komponennya, seperti budaya tradisional Korea. Pada 

khususnya hallyu bertujuan untuk memikat wisatawan asing 

yang berasal dari China, Jepang, Asia Tenggara, dan Timur 

Tengah.  
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Berkembangnya Korean Wave di negara-negara 

mayoritas beragama Islam ternyata membuat pemerintah Korea 

Selatan melirik fenomena ini dan diperluas dengan 

menambahkan kualitas layanan pariwisata yang ramah terhadap 

muslim seperti tempat ibadah dan makanan halal. Hal ini 

dimaksud supaya semakin banyak wisatawan muslim yang 

tertarik untuk berkunjung tanpa merasa khawatir tidak bisa 

beribadah maupun mendapatkan makanan yang halal di Korea 

Selatan.  

Menurut laporan dari KTO rata-rata pengunjung  yang 

melakukan  Hallyu tour antara Tahun 2006 sampai 2011 

meningkat sebanyak 10,7% dan terus meningkat ke tahun-tahun 

selanjutnya. Ini mengisyaratkan bahwa Hallyu merupakan 

faktor penting untuk pengunjung yang memilih Korea Selatan 

sebagai destinasi wisata. (Andrianita, 2015) 

Dengan adanya kejadian Hallyu tersebut KTO 

menggunakan iklan interaktif  untuk  memaksimalkan  

jangkauan  iklan  dan  memperkuat  hubungan kepada 

pengunjung. Periklanan dirasa paling efisien dan efektif dalam 

mempengaruhi konsumen  untuk  melakukan  pembelian  dan  

agar  produk  yang  ditawarkan pemasar melalui media iklan 

memiliki daya tarik bagi calon konsumen untuk membeli, 

dalam advertising juga diperlukan dukungan tokoh terkenal 

atau bintang iklan sebagai penyampaian pesan dalam iklan  

(celebrity endorser).  Tingginya minat  pengunjung kepada   

bintang-bintang   hallyu   baik   aktor/aktris   maupun penyanyi 

K-pop membuat KTO menetapkan untuk menggunakan publik 

figur Hallyu tersebut sebagai bintang iklan ataupun duta untuk 

pariwisata Korea Selatan. 

Kebudayaan Korea yang akrab disebut Korean Wave 

merupakan salah satu bentuk soft diplomasi Korea Selatan 

dimana dengan adanya Korean Wave tersebut meningkatkan 

pendidikan, pariwisata dan citra Korea Selatan di dunia 

internasional. Suksesnya  Hallyu  di  Asia  khususnya  di  

negara-negara  muslim seperti Indonesia, Malaysia dan negara 

Timur Tengah, pemerintah Korea Selatan melihat peluang 

yang besar untuk meningkatkan pengunjung dari negara 
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tersebut oleh karena itu saat ini permerintah Korea Selatan 

mulai memperhatikan fasilitas-fasilitas muslim demi 

memberikan kenyamanan bagi pengunjung tersebut dimana 

mayoritas penduduk dari Indonesia, Malaysia dan negara 

Timur Tengah beragama muslim. Sebagai upaya untuk 

meningkatkan wisatawan muslim pemerintah Korea Selatan 

menerapkan kebijakan muslim friendly dimana dewasa ini 

pemerintah Korea Selatan melalui KTO melakukan kerjasama 

dengan KMF dalam upaya mengembangkan restoran halal, 

sertifikasi halal untuk restoran dan beberapa  produk  

makanan,  pembangunan  masjid,  merancang  pembangunan 
musholla di beberapa restoran bersertifikasi halal, dan 

sebagainya. 

Menurut KOTRA (Korean Trade-Investment 

Ptomotion Agency) peningkatan pendidikan, pariwisata yang 

disebabkan oleh Korean Wave telah mencapai 6,7% pada 

tahun 2005 (Rachmawati, 2016). Sebagai feedback dari 

kesuksesan Korean Wave,  pariwisata  dan  ekspor  Korea  

Selatan  meningkat  dari  tahun  ke  tahun terutama terhadap 

negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia dan negara- 

negara di Timur Tengah. 

Pada tahun 2012 sejumlah 540.000 wisatawan muslim 

mengunjungi Korea, setelah itu terjadi peningkatan sejumlah 

750.000 wisatawan muslim pada tahun 2014. Hal ini telah 

melebihi muslim Korea itu sendiri. Kemudian berdasarkan data 

statistik pariwisata korea yang dikeluarkan oleh Korea Tourism 

Organization (KTO), pada tahun 2015 wisatawan di Asia 

Tenggara mengalami peningkatan secara signifikan sejumlah 

30% yaitu yang berasal dari Indonesia, Vietnam, Thailand, 

Fhilipina, Singapura dan Malaysia. Indonesia mengalami 

peningkatan sekitar 37%, Vietnam 40% dan Malaysia 29% 

(KTO, 2016) 

Adanya peningkatan jumlah asing yang berkunjung ke 

Korea Selatan berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi 

negara tersebut. Dari data yang dirilis oleh KTO tersebut, 
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wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan berasal dari 

negara yang mayoritas berpenduduk muslim atau beragama 

Islam seperti Malaysia, Indonesia serta juga terdapat wisatawan 

yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Sehingga 

program pariwisata  yang  direncanakan  oleh KTO pada tahun 

2008 akhirnya terealisasi dalam bentuk Muslim Friendly 

dengan tujuan untuk meningkatkan wisatawan asing muslim ke  

Korea.  Kemunculan  program Muslim Friendly tersebut, Korea 

mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan umat muslim baik 

dari segi fasilitas maupun termasuk makanannya. (Paraswati, 

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


