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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Semenjak Perang Dunia II berakhir, kerjasama antar negara mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan. Terbentuknya organisasi-organisasi 

internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Shanghai Coorporation 

Organization (SCO), Asia-Pasific Economic Coorperation (APEC), dan juga 

International Monetary Fund (IMF) mendorong terjadinya peningkatan kerjasama 

tersebut. Banyaknya organisasi-organisasi internasional, juga merupakan hasil 

dari meningkatnya kesadaran negara akan adanya ketergantungan di antara 

mereka, dan kesadaran untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dirasakan 

secara global dan hanya dapat diselesaikan apabila negara-negara tersebut mau 

bekerjasama. 

 Perekonomian, merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan dunia. 

Dengan sistem internasional yang mulai meninggalkan perang sebagai alat 

perebutan kekuasaan dan unjuk kekuatan, maka tingkat perekonomian menjadi 

tolok ukur kekuatan para negara. Negara-negara mulai diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat perekonomiannya, sehingga kemudian dikenal sebutan negara 

maju dan negara berkembang. Negara maju memiliki tingkat perekonomian yang 

tinggi, sedangkan negara berkembang tingkat perekonomiannya berada di bawah 

negara maju dan cenderung bergantung kepada negara-negara maju. 
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 Belakangan ini, persaingan yang terjadi antarnegara merupakan perebutan 

modal dan juga sumber daya alam untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

negaranya. Sektor ekonomi menjadi semakin kuat dan dianggap sangat penting, 

sehingga timbul aktor-aktor internasional baru yang dibentuk untuk memfasilitasi 

kerjasama ekonomi tersebut. Perusahaan multinasional merupakan salah satu 

aktor baru yang muncul dan berperan penting dalam globalisasi dan integrasi 

ekonomi. Perusahaan multinasional atau Multinational Corporations (MNC) 

tersebut merupakan perusahaan yang beroperasi dan mengontrol aset-asetnya pada 

lebih dari satu negara.  

 Perusahaan multinasional melakukan operasinya dengan menggunakan 

sistem foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal langsung, yaitu 

masuknya investasi asing ke dalam suatu negara, sehingga di negara tersebut 

terdapat perusahaan yang dikontrol oleh perusahaan asing. FDI menjadi faktor 

penting dalam pertumbuhan dan juga integrasi global bagi negara berkembang.1 

Kawasan Asia Timur merupakan salah satu contoh kawasan yang berkembang 

melalui masuknya FDI, karena FDI tersebut dapat meningkatkan produktivitas 

suatu negara. 

 Kawasan Asia Timur menjadi salah satu kawasan yang mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan berkesinambungan hingga 

berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi global. Fenomena munculnya 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi semenjak tahun 1960an hingga 1990an 

                                                           
1 Robert E. Lipsey dan Frederik Sjoholm, “Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: 
Lesson for Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 47, No.1 (April 2011): 35-63 
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tersebut dikenal dengan nama “East Asia Miracle.” Negara-negara dalam 

kawasan tersebut, seperti Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Taiwan, dan China, 

kemudian disebut sebagai “Macan Asia.”  

 Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berada di dalam kawasan 

tersebut dan yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. 

Hingga saat ini, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dan merupakan negara nomor 15 dengan ekonomi 

terbesar di dunia.2  GDP dari Korea Selatan mengambil bagian 1,64% dari 

ekonomi dunia.3 Semenjak tahun 1960 hingga 2010, rata-rata GDP Korea Selatan 

adalah 277,24 miliar US Dollar, dengan angka tertinggi 1049,24 miliar US Dollar 

pada bulan Desember 2007 dan terendah pada bulan Desember 1961 dengan 

jumlah GDP 2,36 miliar US Dollar.4 

 Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menempati urutan teratas di antara 

negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD) pada semester kedua tahun 

2011.5 Menurut statistik OECD, perekonomian Korea Selatan tumbuh sebesar 

7,1% dari periode yang sama tahun 2010.6 Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 

yang kuat juga didorong oleh permintaan domestik yang tinggi dan kegiatan 

                                                           
2Situs resmi United States of America, Department of State. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/ 
2800.htm (Diakses pada tanggal 5 September 2011) 
3 Trading Economics. South Korea GDP at 1014.48 billion. http://www.tradingeconomics.com/ 
south-korea/gdp (Diakses pada tanggal 5 September 2011) 
4 Ibid. 
5KBS World. Pertumbuhan Ekonomi Korea Merupakan yang Tertinggi Di antara OECD. http://w 
orld.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=19563 (Diakses pada tanggal 1 Juli 
2011) 
6 Ibid. 
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ekspor yang meningkat pesat dan juga adanya dorongan untuk melakukan 

investasi dengan adanya suku bunga yang rendah.7 

 Korea Selatan banyak melakukan ekspor dan berinvestasi di Indonesia 

sejak tahun 1960an. Investasi yang pertama kali dilakukan oleh Korea Selatan di 

Asia Tenggara pada tahun 1969 berada di Indonesia, yaitu dalam industri 

kehutanan oleh Nam-Bang Development Corporation.8  Indonesia juga sempat 

menjadi tujuan investasi utama dari Korea Selatan dalam bidang footwear 

industry pada tahun 1990.9 Hal tersebut menunjukan adanya kerjasama bilateral, 

khususnya dalam bidang perekonomian antara Indonesia dengan Korea Selatan. 

 Korea Selatan telah memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia sejak 

tahun 1966. Pada tahun tersebut, kedua negara menandatangani persetujuan 

pembukaan hubungan diplomatik kenegaraan tingkat konsuler. Tujuan dari 

penandatanganan tersebut adalah untuk meningkatkan kerjasama antar kedua 

negara di berbagai sektor guna mencapai kepentingan nasional masing-masing 

negara. Semenjak itu kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan menjadi 

semakin meningkat terutama dalam bidang politik yang kemudian diikuti dengan 

peningkatan kerjasama ekonomi. 

 Indonesia dan Korea Selatan dapat dikatakan memiliki hubungan yang 

saling membutuhkan. Indonesia memerlukan modal atau investasi, teknologi dan 

produk-produk teknologi, sedangkan Korea Selatan memerlukan sumber alam dan 
                                                           
7 Tinjauan Triwulanan tahun 1999/2, Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama 
Internasional, Urusan Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia 
8  Chung H. Lee, “Korea’s Direct Foreign Investment in Southeast Asia,” ASEAN Economic 
Bulletin, Vol. 10, No.3, (March 1994):  283 
9 Ibid, hal. 286 
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mineral, tenaga kerja dan pasar Indonesia yang besar.10 Selain itu, Korea Selatan 

juga merupakan alternatif sumber teknologi khususnya di bidang industri berat, IT 

dan telekomunikasi.11  

 Dalam bidang investasi, Korea Selatan dan Indonesia telah melakukan 

banyak kerjasama. Secara akumulatif nilai investasi Korea Selatan di Indonesia 

sejak tahun 1968 bernilai sekitar US$ 8,3 milyar dalam 3543 proyek yang secara 

kumulatif berada pada peringkat ke-6 terbesar di Indonesia.12 Berdasarkan data 

Korea Exim Bank hingga September 2010, investasi Korsel di Indonesia sampai 

kuartal ketiga tercatat jumlah persetujuan investasi sebanyak 263 proyek dengan 

nilai US$ 1.590,5 juta.13
 Dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi Korea Selatan 

di Indonesia tercatat rata-rata US$ 600 juta setiap tahun.14 Mayoritas investasi 

Korea Selatan bertumpu pada industri yang menyerap banyak tenaga kerja selain 

juga pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang manufaktur meliputi 

industri makanan, tekstil dan garmen, kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, 

karet dan plastik, mineral dan non logam, industri logam, mesin dan elektronik, 

kendaraan bermotor dan alat transportasi lain.15  

 Kerjasama investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan sempat 

mengalami penurunan ketika secara serentak Asia mengalami krisis finansial pada 

                                                           
10Situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx 
?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id (Diakses pada tanggal 1 Juli 2011)  
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13Situs resmi Kedutaan Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. http://www.indonesiaseoul 
org/indonesia/ekonomidanindustri/ekonomiindustri.htm (Diakses pada tanggal 5 September 2011) 
14Situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay. 
aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=68&P=Bilateral&l=id (Diakses pada tanggal 1 Juli 2011) 
15 Ibid. 
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tahun 1997. Krisis finansial tersebut berawal ketika pemerintah Thailand 

memutuskan untuk tidak lagi mematokkan mata uangnya kepada Dollar, dan 

menganut sistem baru yaitu Floating Exchange Rate dimana nilai mata uangnya 

dapat berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh pasar. Thailand, Indonesia, dan 

Korea Selatan merupakan negara-negara yang sangat terpengaruh dari adanya 

krisis finansial tersebut. Ketiga mata uang dari negara-negara tersebut mengalami 

devaluasi yang luar biasa. Bahkan untuk Indonesia budget deficit pada tahun 1998 

mencapai 8,5 % dari GDP.16  Di pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) Bursa Efek Jakarta (BEJ) anjlok ke titik terendah, 292,12 poin, pada 15 

September 1998, dari 467,339 pada awal krisis 1 Juli 1997.17 

 Korea Selatan dapat mengeluarkan dirinya dari krisis finansial tersebut 

dalam jangka waktu dua tahun dengan menggunakan emergency loans dari 

International Monetary Fund (IMF), berbeda dengan Indonesia yang 

membutuhkan waktu lebih panjang. Dengan pinjaman yang berasal dari IMF dan 

juga negara-negara yang tergabung dalam G7 (Perancis, Jerman, Itali, Jepang, 

Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada), Korea Selatan berhasil mengembalikan 

perekonomiannya dan berhasil menarik kembali investor-investor asing. Adanya 

bantuan dana dari G7 memperlihatkan hubungan yang baik antara Korea Selatan 

dengan negara-negara G7. Korea Selatan telah berhasil mengatasi 

                                                           
16Situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Menyelamatkan Perekonomian Indonesia 
dari Krisis Finansial Global. http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=29&id=2890&option 
=com_content&task=view (Diakses pada tanggal 11 September 2011) 
17SEAsite Indonesia. Laporan Akhir Tahun Bidang Ekonomi: Krisis Ekonomi 1998, Tragedi tak 
Terlupakan. http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm (Diakses pada 
tanggal 11 September 2011) 
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keterbelakangan ekonominya dengan membuka perekonomiannya terhadap modal 

asing, dan kini telah menjadi salah satu negara penanam modal asing. 

 Korea Selatan mengalami perubahan yang dramatik semenjak tahun 1999 

melalui program IMF yang memberikan dampak positif terhadap 

perekonomiannya. GDP Korea Selatan mulai meningkat sebanyak 5,8% pada 

kuarter pertama tahun 1999 kemudian meningkat sebanyak 11,2% pada kuarter 

kedua dan terus meningkat hingga pertumbuhan ekonomi tahunannya mencapai 

10,9% pada tahun 1999.18 Sehingga pada pertengahan tahun 2001, Korea Selatan 

dapat membayarkan kembali pinjaman yang didapatkannya dari IMF.19 Korea 

Selatan juga dapat mempertahankan pertumbuhan ekonominya dengan tingkat 

10%  pada tahun 1999 dan 9% di tahun 2000, perekonomian Korea Selatan 

mengalami peningkatan sebanyak 4,6% pada tahun 2004 dan meningkat kembali 

pada tahun 2006 sebanyak 5%.20 

 Hal-hal tersebut menunjukan kembali kualitas Korea Selatan sebagai 

negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Sejak kondisi 

yang mulai membaik, Korea Selatan mulai kembali membuka perekonomiannya 

dan kembali melakukan investasi-investasi, termasuk di Indonesia. Berbeda 

dengan Korea Selatan, Indonesia tidak pulih secara cepat dari krisis finansial 

tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam 

menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis 
                                                           
18 Jang-Sup Shin dan Ha-Tjoon Chang, “Economic Reform after the Financial Crisis: A Critical 
Assessment of Institutional Transition and Transition Costs in South Korea,” Review of 
International Political Economy, vol. 12, No.3 (Aug., 2005): 409-433 
19Thomas White, Global Investing. South Korea: The Comeback Kid of Asia.  http://www.thomas 
white.com/explore-the-world/south-korea.aspx (Diakses pada tanggal 11 September 2011) 
20 Ibid. 
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kepercayaan dan keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan 

cepat.21 Artinya, pada saat itu Indonesia tidak berhasil mengikutsertakan diri ke 

dalam ekonomi global sehingga masih mengalami keterbelakangan. 

 Hal-hal diatas menggambarkan adanya potensi bagi Indonesia untuk 

mengembangkan perekonomiannya melalui investasi asing, seperti yang 

dilakukan dengan Korea Selatan. Setelah pulih dari krisis finansial pada tahun 

1999, Korea Selatan kembali menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan 

investasinya. Berdasarkan grafik berikut ini, investasi Korea Selatan di Indonesia 

pada tahun tersebut memiliki nilai investasi yang cukup tinggi. 

Gambar 1.1 Realisasi Investasi Korea Selatan di Indonesia 1999-2011 

 
Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) 

 Secara sekilas, grafik tersebut memperlihatkan besarnya fluktuasi nilai 

investasi Korea Selatan di Indonesia. Namun, dengan mengamati nilai investasi 

dari tahun ke tahun secara lebih seksama, dalam periode tersebut nilai investasi 

                                                           
21 Lepi T. Tarmidi, “Krisis Moneter di Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF, dan Saran” Buletin 
Ekonomi Moneter dan Perbankan (Maret 1999): 1-25 
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Korea Selatan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal tersebut 

merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas, karena itu penulis terdorong 

untuk memilih fenomena tersebut sebagai topik penelitian penulis. Dengan itu, 

maka penelitian ini diberi judul “Dinamika dan Faktor Pendorong Keberadaan 

Investasi Korea Selatan di Indonesia Pada Periode 1999-2011”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Investasi asing yang masuk ke dalam suatu negara selalu di latar belakangi 

oleh berbagai hal. Negara yang akan menginvestasikan modalnya di luar negeri 

tentunya memiliki banyak pertimbangan terlebih dahulu, terutama apabila akan 

berinvestasi di negara berkembang. Begitu juga sebaliknya, negara tujuan 

investasi juga memiliki alasan tersendiri untuk menerima atau menolak investasi 

asing yang akan masuk ke negaranya. 

 Belakangan ini, investasi asing menjadi salah satu indikator ekonomi dari 

suatu negara, karena itu banyak negara yang mulai melakukan liberalisasi 

ekonomi dan ramah terhadap investor asing. Bagi negara berkembang, masuknya 

investasi asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negaranya. Sebelum 

menjamurnya perusahaan multinasional dan investasi asing, Bantuan 

Pembangunan Luar Negeri atau Overseas Development Assistance (ODA) 

merupakan sumber utama dana pembangunan di negara-negara berkembang. 

Namun semenjak tahun 2000 total ODA menurun menjadi setengah dari jumlah 
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sebelumnya di tahun 1990an, sehingga pembiayaan swasta (privat), melalui 

investasi asing, telah menjadi sumber terbesar dari dana pembangunan.22 

 Investasi asing memberikan banyak keuntungan, baik bagi negara tujuan 

investasi maupun negara asal investor. Negara tujuan investasi mendapatkan 

modal untuk mengembangkan perekonomiannya, dan juga transfer teknologi. Dari 

sisi finansial, masuknya investasi asing memberikan pemasukan negara berupa 

pajak, dividen, royalti dan semacamnya. Penyerapan tenaga kerja sehingga 

berkurangnya pengangguran pun dapat menjadi salah satu keuntungan dengan 

adanya investasi asing. 

 Untuk menarik investasi asing diperlukan kondisi yang nyaman bagi para 

investor asing tersebut, seperti dengan menjaga stabilitas ekonomi dan juga 

stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, ketersediaan pasar dan sumber daya 

alam yang cukup serta banyaknya tenaga kerja dengan upah rendah juga 

memberikan nilai tambah bagi investor asing untung menanamkan modalnya di 

luar negeri. 

 Hal-hal tersebut merupakan gambaran umum dari faktor-faktor masuknya 

investasi asing ke dalam suatu negara. Untuk itu, dalam penelitian ini yang mana 

fokusnya adalah investasi asing yang terjadi antara Indonesia dengan Korea 

Selatan, maka diperlukan pembatasan masalah yang dirumuskan menjadi 

“Bagaimana dinamika investasi Korea Selatan di Indonesia pada periode 1999-

2011?”  

                                                           
22 Memahami Investasi Langsung Luar Negeri. http://dte.gn.apc.org/fifdi.htm (Diakses pada 
tanggal 5 September 2011) 
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 Permasalahan tersebut akan dibagi ke dalam pertanyaan yang lebih dalam 

agar mempermudah proses penelitian, antara lain : 

1) Faktor apa saja yang mendorong Korea Selatan untuk melakukan 

investasi di Indonesia? 

2) Keunggulan apa yang dimiliki Indonesia dalam menarik investasi 

Korea Selatan ke Indonesia? 

3) Keuntungan apa yang didapat oleh Korea Selatan dan juga Indonesia 

dari adanya investasi Korea Selatan di Indonesia? 

4) Faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika investasi Korea Selatan 

di Indonesia pada tahun 1999-2011? 

 Rumusan masalah yang dipaparkan diatas akan dianalisa dengan merujuk 

pada teori-teori dan konsep-konsep yang terdapat dalam Hubungan Internasional. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap negara selalu memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai. 

Dengan dilatarbelakangi kepentingan nasional tersebut, maka tiap-tiap negara 

dalam menjalin hubungan kerjasama selalu memiliki tujuan yang harus dicapai. 

Begitu pula dengan kerjasama investasi antara Indonesia dengan Korea Selatan, 

masing-masing memiliki tujuan untuk melakukan kerjasama tersebut.  

 Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini harus 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui beberapa hal, yaitu : 
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1) Faktor-faktor yang mendorong Korea Selatan untuk melakukan 

investasi di Indonesia. 

2) Keunggulan Indonesia dalam menarik investasi Korea Selatan. 

3) Keuntungan yang didapat oleh Korea Selatan dan Indonesia dari 

adanya investasi Korea Selatan di Indonesia. 

4) Faktor yang mempengaruhi dinamika investasi Korea Selatan di 

Indonesia pada tahun 1999-2011. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yang dapat ditinjau dari 

beberapa sudut pandang, antara lain dari sisi penulis dan juga dari sisi para 

pembaca. Kegunaan dari penelitian ini antara lain dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1) Secara umum, penelitian ini dilakukan agar menjadi salah satu sumber 

informasi mengenai kerjasama bilateral antara Korea Selatan dengan 

Indonesia, dengan fokus terhadap penanaman investasi Korea Selatan di 

Indonesia. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor utama 

adanya investasi Korea Selatan di Indonesia, begitu juga dengan dinamika 

investasi tersebut semenjak masuk ke Indonesia. Dengan memahami 

faktor-faktor tersebut, maka dapat pula diketahui kepentingan-kepentingan 

dari Korea Selatan dan juga Indonesia dengan kerjasama tersebut. 

Disamping itu, melalui penelitian ini dapat pula diketahui efek dari 

keberadaan investasi Korea Selatan terhadap kondisi nasional Indonesia, 
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terutama dalam bidang perekonomiannya. Dengan itu, maka penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang ingin atau sedang 

melakukan penelitian serupa.  

2) Memberikan gambaran mengenai potensi Indonesia dalam hal investasi. 

Investasi Korea Selatan di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Korea Selatan berada dalam 

daftar sepuluh besar negara yang melakukan investasi di Indonesia. 

Tentunya disamping Korea Selatan, masih banyak negara lain yang juga 

melakukan investasi di Indonesia. Bahkan Indonesia berada dalam 15 

besar negara yang paling diminati oleh investor asing. Indonesia berada di 

urutan ke-sembilan, yang mana peringkat satu dan dua diduduki oleh 

China dan Amerika Serikat secara berurutan.23  Dalam laporan tersebut 

dituliskan, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia adalah 

pertumbuhan dan ukuran pasar, akses terhadap sumber daya alam, serta 

upah tenaga kerja yang murah.24 Penelitian ini akan memberikan analisa 

mengenai investasi asing di Indonesia dengan fokus investasi yang berasal 

dari Korea Selatan, sebagai salah satu negara yang cukup besar 

menanamkan investasinya di Indonesia. Maka dengan melihat hal tersebut 

diharapkan dapat memperlihatkan gambaran mengenai potensi Indonesia 

sebagai  negara tujuan investasi asing. 

                                                           
23 Detik Finance. RI Masuk Daftar 15 Negara Paling Diminati Investor Asing. 
http://finance.detik.com/read/2010/04/08/110659/1334460/4/ri-masuk-daftar-15-negara-paling-
diminati-investor-asing (Diakses pada tanggal 6 September 2011) 
24 Ibid. 
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3) Memberikan informasi adanya kerjasa bilateral antara Indonesia dengan 

Korea Selatan. Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap 

kerjasama internasional dan juga memandang positif kerjasama-kerjasama 

internasional yang ada. Dapat dikatakan bahwa Indonesia juga merupakan 

negara yang aktif dalam kancah internasional, dengan menjadi anggota di 

berbagai forum kerjasama internasional, seperti Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB). Dalam tingkat regional, Indonesia juga aktif dalam 

melakukan kerjasama dan dalam penyelesaian konflik, seperti apa yang 

dilakukan Indonesia melalui Association of South East Asia Nations 

(ASEAN). Selain itu, Indonesia juga banyak melakukan kerjasama 

bilateral dengan negara-negara disekitarnya, termasuk dengan Korea 

Selatan. Melalui penelitian ini, diharakpkan dapat memberi informasi 

mengenai kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang 

investasi yang merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Indonesia.  

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan mengikuti ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Universitas Pelita Harapan. Berikut merupakan 

sistematika yang akan penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini :  

1) Bab I : Pendahuluan 

 Pada bab pendahuluan, penulis memaparkan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan akhir dari penelitian, 

kegunaan dari penelitian, dan sistematika yang penulis gunakan dalam 

penulisan penelitian tersebut. 
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 Dalam latar belakang masalah, penulis memaparkan hal-hal apa 

saja yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat topik 

penelitian tersebut dan juga kondisi-kondisi umum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan perumusan masalah 

merupakan batasan penelitian bagi penulis agar penelitian yang dilakukan 

lebih fokus dan mendalam.  

 Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin penulis capai 

dari dilakukannya penelitian ini. Dengan menuliskan terlebih dahulu 

tujuan penelitian, maka penulis akan lebih terstruktur dalam menganalisa 

data. Kegunaan penelitian juga dijelaskan pada bab ini, dimana penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun 

praktis kepada penulis dan juga pembacanya. 

2) Bab II : Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir yang terletak pada Bab II berisi tentang teori-

teori yang digunakan dalam membahas penelitian, kemudian konsep-

konsep yang relevan dengan topik penelitian, dan juga tinjauan pustaka 

sebagai acuan bagi penulis. Tujuan dari adanya penjabaran teori, konsep-

konsep, dan juga tinjauan pustaka ialah untuk mempermudah penulis 

dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

3) Bab III : Metode Penelitian 

 Pada bagian metode penelitian, akan dipaparkan mengenai 

pendekatan metodik apakah penelitan berbentuk kualitatif atau kuantitatif. 

Selain itu juga terdapat teknik pencarian data yang akan digunakan, dapat 
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berasala dari bahan-bahan literatur, wawancara, atau pengamatan. 

Disamping itu juga terdapat teknik analisis data, dan hal-hal lain yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti pembatasan 

periode atau waktu yang di bahas di dalam penelitian. 

4) Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

 Bab IV merupakan bagian dimana penulis akan membahasa dan 

mengkaji masalah-masalah yang telah dituliskan pada bagian 

permumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang juga telah 

dipaparkan pada bagian sebelumnya. Bab ini merupakan inti dan bagian 

yang paling penting dari penelitian karena penelitian akan dijabarkan di 

dalam bab tersebut dan untuk mendapat jawaban dari rumusan masalah 

dalam penelitian.  

5) Bab V : Penutup 

 Bab V merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian, dimana 

didalamnya terdapat kesimpulan dari penelitian dan juga saran yang 

diberikan terhadap objek penelitian.  

6) Daftar Pustaka 

7) Lampiran 




