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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1.1.1. Sejarah Internasional dalam Perpecahan Semenanjung Korea  

Korea Selatan dan Korea Utara sebenarnya bersaudara. Tetapi, akibat 

Perang Dingin satu bangsa ini terpaksa dipisah, menjadi dua negara
i
. Korea Utara 

berideologi komunis yang diadopsi dari Uni Soviet serta Cina, dan Korea Selatan 

mengikuti ideologi liberalisme yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Kemudian 

selama lebih dari 70 tahun bahkan sampai sekarang, dua negara ini masih di 

dalam situasi perang secara teknis dengan status gencatan senjata, dan pemecahan 

masalah ini sudah menjadi isu internasional. Dengan berakhirnya Perang Dunia II 

pada 15 Agustus 1945, Semenanjung Korea dibebaskan dari kekuasaan kolonial 

imperialisme Jepang, namun ditempatkan di bawah pemerintahan kepercayan 

Amerika Serikat yang berideologi liberal dan Uni Soviet yang berideologi 

komunis. Demikianlah kekuatan eksternal masuk ke masing-masing bagian 

Selatan dan Utara di Semenanjung Korea(Pemisahan Wilayah, tahun 1945)(Kim, 

2010). Setelah itu, pertikaian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang 

perwalian tidak dapat diselesaikan, maka kedua Korea mendirikan pemerintahan 

masing-masing yakni Republik Korea pada 15 Agustus 1948 dan Republik Rakyat 

Demokratik Korea pada 9 September 1948 (Pemisahan secara politik, tahun 1948). 

Pada 25 Juni 1950 Perang Korea pecah ketika pasukan komunis Korea 
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Utara menyeberangi paralel ke-38 dan menginvasi Korea Selatan untuk penyatuan 

Semenanjung Korea dengan kekuatan militer. Inilah Perang Korea di antara 

liberalisme dan komunisme yang berpengaruh besar dalam sejarah Korea. Karena 

perang berlangsung lama, Amerika Serikat menekan Cina dan Korea Utara dengan 

senjata nuklir, dan akibatnya Cina dan Korea Utara memutuskan untuk 

mengakhiri Perang Korea. Sehingga perjanjian gencatan senjata(Pemisahan 

bangsa, tahun 1953) ditandatangani pada 27 Juli 1953 setelah perang berlangsung 

selama sekitar tiga tahun dan satu bulan. 

1.1.1.1.  Masalah Program Nuklir Korea Utara di Dunia Internasional 

Pengembangan nuklir Korea Utara telah diresmikan pada September 1959. 

Korea Utara mengembangkan senjata nuklir karena sudah melihat kekuatan luar 

biasa dari senjata nuklir Amerika Serikat dalam Perang Dunia II dan sudah 

mengalami ancaman langsung dari senjata nuklir Amerika Serikat dalam Perang 

Korea. Rezim Kim Jong-il melakukan uji coba nuklir pertama(2006) dan kedua 

(2009), diikuti oleh rezim Kim Jong-un yang meluncurkan roket jarak jauh dan 

melakukan uji coba nuklir empat kali (Februari 2013, Januari 2016, September 

2016, September 2017)(Kim, 2017).   

Sementara itu, PBB dan Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap 

Korea Utara melalui resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai uji coba nuklir 

Korea Utara. Sejak 2006, PBB menganggap uji coba nuklir Korea Utara sebagai 

tindakan ancaman terhadap perdamaian di Semenanjung Korea maupun keamanan 

di Asia Timur Laut, sementara Cina dan Rusia yang bersahabat dengan Korea 
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Utara dengan suara bulat juga memutuskan untuk memberikan sanksi kepada 

Korea Utara atas uji coba nuklirnya. Sanksi PBB terhadap Korea Utara meningkat 

secara bertahap dari tahun 2006 hingga tahun-tahun seterusnya, dan jenis barang 

yang dikenakan sanksi juga diperluas. 

Tabel 1.1. Uji Coba Nuklir dan Sanksi PBB 

Tanggal Uji Coba dan Sanksi PBB 

9 Oktober 2006 Uji coba nuklir pertama 

14 Oktober 2006 Resolusi 1718 

25 Mei 2009 Uji coba nuklir kedua 

12 Juni 2009 Resolusi 1874 

12 Februari 2013 Uji coba nuklir ketiga 

7 Maret 2013 Resolusi 2094 

6 Januari 2016 Uji coba nuklir keempat 

2 Maret 2016 Resolusi 2270 

9 September 2016 Uji coba nuklir kelima 

30 November 2016 Resolusi 2321 

3 September 2017 Uji coba nuklir keenam 

11 September 2017 Resolusi 2375 

Sumber: Jang, 2018 

Namun, hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat telah mulai berubah 

sejak tahun 2018 karena PBB menekan Korea Utara dengan sanksi ekonomi yang 

semakin keras dan Donald Trump yang memiliki gaya berani telah menjabat 
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sebagai Presiden Amerika Serikat. Korea Utara dan Amerika Serikat mulai 

berkomunikasi dan menegosiasikan pembicaraan nuklir melalui dua putaran 

pertemuan bilateral, termasuk KTT Juni 2018 (Singapura) dan Februari 2019 

(Vietnam).  

Pada 22 Mei 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan 

pendekatan “semua dalam satu (all-in-one)” untuk denuklirisasi Korea Utara. 

Pendekatan tersebut bertujuan untuk menukar pembongkaran nuklir dengan 

kelangsungan hidup rezim serta imbalan dalam waktu yang paling singkat. 

Menurut pendekatan Trump, semua perjanjian ditentukan terlebih dahulu, 

kemudian proses denuklirisasi direalisasikan secara bertahap dan cepat. Untuk 

merealisasikan denuklirisasi Korea Utara dengan lancar, perjanjian tersebut perlu 

disusun dengan isi yang lengkap dan dapat memuaskan kepentingan Amerika 

Serikat serta persyaratan Korea Utara. 

Tabel 1.2. Tujuan Masing-masing dari Korea Utara dan Amerika Serikat 

dalam Pengembangan/Pencegahan Rudal 

Negara Perspektif dan Tujuan 

Amerika Serikat 

• Mencegah Korea Utara dari pengembangan dan uji coba rudal 

• Mencegah Korea Utara mengembangkan dan menggunakan IRBM 

• Mencegah ekspor rudal Korea Utara 

Korea Utara 

• Negara berdaulat memiliki hak untuk mengembangkan rudal 

• Ekspor rudal yang terhenti harus dikompensasi secara ekonomi 

Sumber: KBS World Radio 
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Namun setelah KTT Amerika Serikat dan Korea Utara kedua di Hanoi, 

Vietnam berakhir tanpa kesepakatan, wacana pelaksanaan Perundingan Enam 

Negara, yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Cina, 

Rusia dan Jepang, diangkat kembali. Dikutip dari Yonhap News(2019) dalam 

sebuah wawancara dengan Fox News, Penasehat keamanan Presiden Amerika 

Serikat, John Bolton ditanya apakah Presiden Donald Trump akan setuju dengan 

saran Presiden Rusia Vladimir Putin yang baru-baru ini diajukan sebagaimana 

Perundingan Enam Negara, yang pernah gagal, perlu dipulihkan untuk 

menyelesaikan kebuntuan dalam negosiasi denuklirisasi antara Pemerintah 

Amerika Serikat dan Korea Utara. Bolton menjelaskan bahwa Perundingan Enam 

Negara, yang melibatkan kedua Korea, Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia, 

gagal membongkar program senjata nuklir Korea Utara. Maka, Amerika Serikat 

menginginkan negosiasi bilateral, bukan perundingan multilateral. Tetapi 

pemerintah Amerika Serikat tidak mengecualikan para pemangku kepentingan 

lainnya dari proses diplomatik ini. 

1.1.2. Sifat Kedua Korea yang Jauh Berbeda  

Dengan sejarah pemisahan Semenanjung Korea yang panjang ini, kedua 

Korea tidak hanya berbeda di segi ideologi tetapi juga di segi ekonomi, politik dan 

sosial-budaya. Korea Selatan mengejar ekonomi pasar kapitalis, dan Korea Utara 

menganut ekonomi terencana sosialis. Setelah pembebasan dari penjajahan, Korea 

Utara yang mulai dari posisi yang jauh lebih menguntungkan daripada Korea 

Selatan, kini menjadi negara termiskin di dunia dengan mempertahankan sistem 

ekonomi terencana yang tersentralisasi, tipe sosialis Uni Soviet dan dengan 
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ekonominya yang tertutup. Sementara itu, Korea Selatan telah 

mengupayakan mengendalikan situasi ekonomi secara efisien berdasarkan pada 

sistem ekonomi pasar kapitalis. 

Ketidakefisienan ekonomi Korea Utara juga terlihat dalam indikator 

ekonomi utama. Menurut data Bank Sentral Korea Selatan, Pendapatan Nasional 

Bruto (PNB) nominal di Korea Selatan pada tahun 2016 mencapai 1.646,2 triliun 

won yaitu 45 kali lipat dari PNB Korea Utara sebesar 36,4 triliun won. Dan PNB 

per kapita antara kedua Korea juga jauh berbeda. PNB per kapita Korea Selatan 

mencapai 32,12 juta won yang merupakan 22 kali lipat dari PNB per kapita Korea 

Utara yang berkisar 1,46 juta won. Ketimpangan ekonomi juga terlihat dari 

besaran perdagangan internasional. Ekspor Korea Selatan pada tahun 2016  yang 

tercatat sebesar 495,43miliar dolar AS, adalah 175,6 kali lipat dari jumlah ekspor 

Korea Utara yang sebesar 2,82 miliar dolar AS. Menurut laporan “The World 

Factbook”(CIA,2018) pada tahun 2015, Produk Domestik Bruto berdasarkan 

Paritas Daya Beli (PDB PPP) Korea Selatan adalah 1,9 triliun dolar AS namun 

Korea Utara hanya berada di kisaran 40 miliar dolar AS, maka besaran PDB PPP 

kedua Korea berbeda 48 kali lipat
ii

. Dengan demikian, jurang perbedaan 

ketimpangan antara kedua Korea semakin melebar. 

Selain perbedaan di bidang ekonomi, kedua Korea juga tentu sangat berbeda 

di bidang politik. Semua kekuatan negara Korea Utara terkonsentrasi pada Partai 

yang berkuasa, yaitu Partai Buruh, sehingga semua lembaga atau organisasi 

negara menjalankan fungsinya di bawah kepemimpinan partai tersebut. Sementara 

itu, politik Korea Selatan didasarkan pada sistem demokratis, dan kepala negara 
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adalah Presiden yang juga merupakan kepala pemerintahan. Independensi 

legislatif dan kehakiman juga ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1948, dan 

prinsip pemisahan kekuasaan dijamin dalam Konstitusi untuk 

menghindari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada seseorang atau 

sekelompok orang dan juga menyingkirkan kediktatoran totaliter. Masa jabatan 

Presiden Korea Selatan dibatasi yaitu hanya satu kali masa jabatan untuk 5 tahun 

sepanjang hidup seseorang. 

Sementara itu, secara sosial budaya, masyarakat Korea Utara dan Korea 

Selatan masih mempunyai kesamaan. Warga kedua Korea menikmati berbagai 

jenis makanan yang sama. Dan warga kedua Korea tetap dapat berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa Korea Selatan dan Korea Utara yang masing-

masingnya tidak berubah secara signifikan. Namun, pada masa kini sifat sosial-

budaya kedua Korea jelas sudah berbeda. Pada dasarnya, warga Korea Selatan 

diberikan kebebasan, seperti kebebasan pers serta kebebasan berekspresi di atas 

landasan demokrasi. Namun, kebebasan warga Korea Utara sangat dibatasi 

berdasarkan sistem komunis. Di sisi agama, Korea Utara secara resmi ateis karena 

pandangan komunis, rakyat Korea Utara tidak diperbolehkan mempercayai agama 

tertentu. Mereka hanya diperbolehkan memuja pemimpin negara. Namun di 

Korea Selatan, kebebasan beragama dijamin, warga boleh beragama Budha, 

Protestan, Katolik, Islam dan lain-lain, bahkan tidak masalah jika warga menjadi 

ateis.  

1.1.3. Kerja Sama Ekonomi antar-Korea, Kawasan Industri Kaesong 

Dalam latar belakang internasional maupun nasional dimana kedua negara 
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terpisah sejak tahun 1950, kedua Korea 

sudah berusaha untuk membangun sarana 

komunikasi dengan memulai kerja sama 

ekonomi. Awalnya suasana kerja sama 

ekonomi antar-Korea diikuti oleh “Deklarasi 

Presiden khusus untuk harga diri, unifikasi 

dan kemakmuran nasional” (diluncurkan 

oleh Presiden Roh Tae-woo, 7 Juli 1988). 

Setelah itu diskusi mengenai kerja sama 

ekonomi antara kedua Korea diperluas ke 

bidang investasi terhadap Korea Utara, 

termasuk program pariwisata gunung 

Kumgang di Provinsi Kangwon, Korea 

Utara(1998) dan proyek Kawasan Industri 

Kaesong(2000) di Kota Kaesong
iii

, Provinsi Hwanghae Utara, Korea Utara.  

Kawasan Industri Kaesong adalah proyek bersejarah yang menggabungkan 

modal serta teknologi Korea Selatan dan tanah serta tenaga kerja Korea Utara. 

Kerja sama tersebut dimulai dengan kesepakatan antara Pemerintah Korea Selatan, 

Pemerintah Korea Utara dan Hyundai Asan, sebuah perusahaan investasi dari 

Korea Selatan, pada 22 Agustus 2000 (di bawah Presiden Korea Selatan Kim 

Dae-jung dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il). Kaesong dipilih sebagai 

tempat kerja sama antara kedua Korea baik karena Kaesong bermanfaat untuk 

logistik seperti jaringan jalan dan kondisi geografis maupun karena dekatnya 

Kaesong dengan perbatasan sehingga kegiatan warga Korea Selatan dan 

kendaraannya yang dibawa dapat diawasi dengan mudah oleh Korea Utara. Warga 

Korea Selatan yang bekerja di Kawasan Industri Kaesong dapat memasuki 

kawasan tersebut dengan menggunakan mobil melalui Jalur Laut Barat yaitu, 

Gambar 1.1. Posisi Kawasan Industri 

Kaesong dalam Semenanjung Korea 

Sumber: AFP, 2013 
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“Gyeongui Line” yang menyambung Kaesong, Provinsi Hwanghae utara, Korea 

Utara dan Munsan, Kota Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Di Kawasan 

Kaesong yang luas lahannya sebesar 93ribu m
2
 terdapat 125 perusahaan Korea 

Selatan yang beroperasi sampai akhir tahun 2015 sebelum Kawasan Kaesong 

ditutup. 

Setelah pergantian pemerintahan, Presiden Moon Jae-in(2017-sekarang) 

berulang kali mengatakan kesediaannya untuk membuka kembali kawasan 

industri tersebut. Apalagi, setelah pertemuan putaran kedua Trump dan Kim pada 

Februari 2019, Presiden Moon sudah menunjukkan indikasi akan mendorong 

kerja sama ekonomi antara kedua Korea. Pemerintah Korea Selatan masih 

berposisi bahwa kerja sama Kawasan Kaesong dapat dilanjutkan jika Korea Utara 

memenuhi denuklirisasi sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti dinamika pengoperasian 

Kawasan Industri Kaesong dan faktor-faktor internasional yang memengaruhi 

pengoperasian Kawasan Industri Kaesong dalam periode tahun 2000-2019 untuk 

menemukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemulihan proyek tersebut. 

Periode tahun 2000-2019 dipilih karena kerja sama Kawasan Industri Kaesong 

dimulai secara substansial pada tahun 2000 dengan perjanjian antar-Korea dan 

sampai tahun 2019 saat penelitian ini sedang dilaksanakan, pembukaan kawasan 

Kaesong masih dalam perbincangan setelah penutupannya pada tahun 2016. 

1.1.4. Dinamika Diplomasi Internasional di Semenanjung Korea 

Amerika Serikat menekan denuklirisasi Korea Utara dengan memblokir 

kegiatan ekonomi Korea Utara di luar negeri dan mengisolasi Korea Utara dengan 
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memberikan sanksi atas uji coba nuklir yang telah dilakukan. Amerika Serikat 

mengantisipasi kekuatan nuklir Korea Utara dengan melakukan latihan gabungan 

serta penempatan THAAD di Semenanjung Korea. Strategi keamanan nasional 

Amerika Serikat berdasarkan pada sistem aliansi yang telah didirikan di seluruh 

dunia sejak Perang Dingin. Amerika Serikat berusaha mengembangkan kerja sama 

keamanan dengan Korea Selatan dan Jepang, dengan membentuk aliansi Amerika 

Serikat-Jepang sebagai poros utama, sambil memperkuat kekuatan militer wilayah 

Asia - Pasifik untuk mengekang kekuatan Cina.  

Cina menganggap Semenanjung Korea sebagai area kunci untuk 

keamanannya. Semenanjung Korea berdampak secara langsung pada keamanan 

Cina karena berdekatan dengan Ibu Kota Cina. Cina menilai bahwa Amerika 

Serikat berniat untuk memperkuat pengaruh militernya di Semenanjung Korea 

dan membentuk keseimbangan strategis di Asia Timur Laut agar keadaan tidak 

menguntungkan bagi Cina. Cina menginterupsi aliansi Korea Selatan-Amerika 

Serikat dan kerja sama keamanan antara Korea Selatan, Jepang dan Amerika 

Serikat. Cina juga berpandangan bahwa THAAD dapat digunakan untuk membuat 

Semenanjung Korea sebagai “pos terdepan” untuk mengisolasi Cina dengan 

mengerahkan aset strategis dari waktu ke waktu. 

Saat ini, hubungan Cina dengan kedua Korea sangat terkait dengan 

kepentingan ekonomi dan keamanan. Cina sempat menjauhi Korea Utara karena 

Korea Utara tidak berhenti melakukan uji coba nuklir. Namun, Cina membangun 

kembali hubungan dengan Korea Utara segera setelah Korea Utara menunjukkan 

komitmennya untuk melakukan denuklirisasi pada tahun 2018. Sebab, jika Korea 
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Utara berhubungan dekat dengan Amerika Serikat, strategi Cina di kawasan dapat 

menemukan jalan buntu. Maka, Xi Jinping bertemu Kim Jong-un pada bulan 

Maret, Mei, dan Juni 2018 untuk membahas pemulihan hubungan antara Korea 

Utara dan Cina.  

Jepang telah mengakui Semenanjung Korea sebagai wilayah utama untuk 

kepentingan keamanannya dan untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung 

Korea sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dikutip dari Buku Putih tentang 

Pertahanan Jepang pada tahun 2016, “Korea adalah salah satu tetangga paling 

penting yang berbagi kepentingan strategis dengan Jepang dan sangat penting bagi 

keamanan dalam hal geopolitik. Kerja sama tingkat tinggi di antara Korea Selatan 

dan Jepang di bidang keamanan mengandung arti penting bagi perdamaian dan 

stabilitas di kawasan Asia Pasifik.” Jepang bersikap tidak mau membiarkan uji 

coba nuklir Korea Utara dan pengembangan rudal balistik karena hal ini 

merupakan “ancaman serius bagi keamanan Jepang dan bagi perdamaian serta 

keamanan di Asia Timur maupun dunia internasional.” Jepang ingin mencegah 

pesaing potensial di Semenanjung Korea seperti Cina dan Rusia untuk 

mendapatkan pengaruh dominan. Posisi Jepang lebih diuntungkan dalam situasi 

pemisahan Korea daripada reunifikasi karena Korea yang bersatu kemungkinan 

besar tidak mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi Jepang.  

Pemerintah Jepang mengatakan bahwa untuk normalisasi hubungan 

diplomatik dan bantuan ekonomi antara Jepang dan Korea Utara, pemecahan 

masalah penculikan adalah prasyarat selain kesediaan Korea Utara untuk 

melakukan denuklirisasi. Jepang juga bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk 
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memecahkan masalah pemulangan warga Jepang. Pada tahun 2019 dalam 

pertemuan Amerika Serikat-Jepang Menteri Pertahanan Amerika Serikat Patrick 

Shanahan menekankan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mendukung 

Jepang dalam menyelesaikan masalah penculikan warga negara Jepang oleh 

Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an.  

Rusia tidak memiliki pengaruh besar di Semenanjung Korea dibandingkan 

dengan Amerika Serikat dan Cina. Oleh karena itu, Rusia berusaha memperluas 

pengaruhnya di kawasan Asia Timur Laut dan Asia-Pasifik dengan berpartisipasi 

dalam masalah Semenanjung Korea agar tidak tertinggal dalam kawasan. Rusia 

percaya bahwa perdamaian di Semenanjung Korea dan stabilitas rezim Korea 

Utara yang berdekatan dengan perbatasannya dapat menciptakan lingkungan yang 

menguntungkan bagi reformasi dalam negeri dan pengembangan kawasannya.  

Sementara itu, Rusia berusaha mengamankan kelangsungan hidup rezim 

Korea Utara dan juga menentang masalah nuklir Korea Utara yang belum tuntas. 

Rusia bersama dengan Cina, menentang penempatan THAAD di Semenanjung 

Korea, latihan gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan, dan pengerahan aset 

strategis Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Selain itu, Rusia mengakui 

bahwa Semenanjung Korea sebagai jembatan untuk memperluas pasar 

perdagangan ke wilayah Asia Pasifik. Sebagian besar kepentingan Rusia di 

Semenanjung Korea didasarkan pada keuntungan.  
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 1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Adapun pertanyaan penelitian yang harus dijawab penulis dalam tesis ini 

adalah: 

-Seperti apakah dinamika kerja sama Korea Selatan dan Korea Utara di 

Kawasan Industri Kaesong dalam periode 2000-2019? 

-Faktor-faktor apakah yang memengaruhi dinamika kerja sama Korea 

Selatan dan Korea Utara dalam konteks diplomasi internasional? 

-Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk pembukaan kembali 

Kawasan Industri Kaesong yang ditutup pada tahun 2016? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

-Mendeskripsikan asal usul Kawasan Industri Kaesong dan juga 

menjelaskan dinamika kerja sama antara Korea Selatan dan Korea Utara secara 

sistematik 

-Menjabarkan faktor-faktor yang memengaruhi dinamika kerja sama Korea 

Selatan dan Korea Utara terkait proyek Kawasan Industri Kaesong 

-Menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembukaan kembali 

Kawasan Industri Kaesong 
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1.4. Kegunaan atau Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian tesis ini adalah untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada secara akurat dan baik. Berdasarkan tujuan tesis yang ditetapkan di atas, 

maka manfaat tesis adalah sebagai berikut:  

1)Manfaat secara akademis adalah  

-Memahami kerja sama Kawasan Industri Kaesong dan bagaimana hal 

tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal maunpun dinamika hubungan antara 

Korea Selatan dan Korea Utara. 

-Memberikan informasi bagaimana dinamika kerja sama antara kedua 

negara yang masih dalam kondisi perang dan juga bagaimana keterlibatan serta 

peran negara-negara besar yang berkepentingan di Semenanjung Korea. 

2) Manfaat secara praktis adalah 

-Mendorong masyarakat internasional memperhatikan dan memahami kerja 

sama kedua Korea tersebut 

-Meningkatkan hubungan antara kedua Korea di tingkat negara maupun 

tingkat sipil  

-Mendorong pemerintah Korea aktif dalam mencari solusi terhadap 

kebuntuan isu Kawasan Industri Kaesong, bahkan kerja sama ekonomi yang 

lainnya.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tesis ini berguna untuk mempermudah 

penjabaran dan pemahaman tentang permasalahan yang penulis kaji. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran garis besar mengenai setiap bab yang 

dibahas sebagai berikut 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini secara rinci menjelaskan latar belakang masalah Kawasan Industri 

Kaesong dari awal. Selain itu bab ini juga berisikan identifikasi dan rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijabarkan dalam 

penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang 

berdasarkan sumber serta landasan dari hasil penelitian terdahulu, serta hasil 

sumber yang telah didapatkan. Serta meninjau teori secara tajam menggunakan 

sumber yang terkait dengan penelitian yang dibuat. Hal ini dilakukan sehingga 

nanti akan terlihat bahwa pemilihan teori dan kasus menjadi relevan. 

BAB III : METODOLOGI 

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, metode penelitian yang 

kualitatif dan deskriptif dan data-data yang terkait penelitian. Selain itu, teknik 

pengumpulan data juga dijabarkan untuk memberikan sebuah penjelasan yang 
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akurat dan cermat mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil dan analisis penulis untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab I.  

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




