
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Korea Selatan adalah salah satu dari sekian banyak negara di kawasan 

Asia Timur yang mampu memajukan pertumbuhan ekonominya. Menurut seorang 

ilmuwan administrasi publik asal Korea Selatan, Kim Pan Suk mengemukakan 

bahwa Korea Selatan adalah salah satu kesuksesan dari adanya pembangunan 

administrasi yang menjadikannya sebagai lokomotif utama bidang perkenomian. 

Pertumbuhan ekonomi negaranya merupakan contoh yang baik dari late 

industrialization dimana terdapat sebuah proses menjadi negara industri dengan 

belajar berinovasi dari negara-negara yang sebelumnya telah menjadi negara 

industri.1 Namun, jika melihat kilas balik perekonomiannya di masa lalu, Korea 

Selatan termasuk dalam 25 negara termiskin di dunia pada tahun 1960. Harga 

GDP negaranya hanyalah $ 82 per-kapita. Setelah 5 dekade berlalu menurut IMF, 

perekonomian Korea Selatan mengalami kemajuan yang drastis dan membuat 

PDB yang dilihat berdasarkan paritas daya beli meningkat menjadi $ 20.000 pada 

tahun 2009.2 Dengan melihat kemajuan Korea Selatan sebagai negara industri 

pasti tidak terlepas dari adanya peran pemerintah di dalamnya.  

                                                            
1 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/09/291_70356.html. Diakses Pada 14 
September 2012.  
2 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/09/291_70356.html. Diakses Pada 14 
September 2012. 

 



Alice Amsden, seorang profesor ekonomi di MIT, menjelaskan alasan 

untuk pertumbuhan fenomenal yang terjadi di Korea Selatan. Dia mencatat 

pemerintah Korea Selatan mengadopsi prinsip timbal balik dimana pemerintah 

memberlakukan standar kinerja yang ketat pada industri dan perusahaan-

perusahaan yang menerima subsidi negara. Dalam hal ini terkait juga dengan 

adanya intervensi negara, manajemen shop floor, dan chaebol.3 Chaebol (istilah 

untuk menyatakan konglomerat di Korea Selatan) memiliki peranan penting 

sebagai pendorong kemajuan ekonomi Korea Selatan sebagai negara industri. Hal 

ini  dikarenakan hubungan antara pemerintah dan chaebol yang didasari oleh 

strategi industrialisasi dengan berbagai tingkat intervensi pemerintah.  Akan tetapi 

seiring waktu, peran masing-masing chaebol dan hubungan mereka dengan 

pemerintah terus berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

internasional dan domestik. 4 Berikut ini terdapat tabel presentase mengenai 

peranan chaebol dalam peningkatan GDP di Korea Selatan.  

     Tabel 1.1 Peran Chaebol Korea Selatan terhadap Pendapatan per Kapita 

 

 Dalam pembangunannya sebagai negara industri, pemerintah Korea 

Selatan tidak hanya berpusat pada hubungan internal dengan para chaebol seperti 

                                                            
3 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/09/291_70356.html. Diakses Pada 14 
September 2012. 
4 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/09/291_65162.html. Diakses Pada 14 
September 2012. 

 



yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, Korea Selatan juga berusaha 

memanfaatkan hubungan eksternalnya atau hubungan luar negerinya seperti 

dengan aktif terlibat dalam organisasi internasional. Salah satunya adalah OECD 

(Organization Economic and Co-operation Development). Korea Selatan 

bergabung dalam OECD setelah negara Jepang. OECD sendiri merupakan suatu 

organisasi yang membawahi kerjasama ekonomi dan pembangunan sebagai 

wadah dalam pembuatan kebijakan dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial di seluruh dunia.5 Menurut pengamatan OECD, Korea 

Selatan dianggap negara Asia yang mampu menunjukkan kemajuan pertumbuhan 

ekonominya yang begitu pesat terutama pada saat menghadapi krisis global pada 

tahun 2008 dibandingkan dengan negara-negara OECD lainnya. Meskipun Korea 

mengalami pertumbuhan yang melambat pada akhir 2011, yang mencerminkan 

memburuknya perekonomian dunia namun diproyeksikan akan kembali 

meningkat sekitar 3½% pada tahun 2012. Korea Selatan telah menjadi salah satu 

negara yang paling cepat berkembang dibandingkan negara-negara OECD lainnya 

dengan PDB riil meningkat sebesar lebih dari 4% per tahun selama dekade 

terakhir. Pertumbuhan yang cepat mempersempit kesenjangan pendapatan per 

kapita dengan Amerika Serikat dari 62% pada tahun 1991 menjadi 36% pada 

tahun 2010.6 Berikut ini juga terdapat data-data statistik mengenai pertumbuhan 

ekonomi Korea Selatan dengan perbandingan terhadap negara berkembang dan 

negara maju di dunia.  

 

                                                            
5 http://www.oecd.org/about/. Diakses Pada 17 September 2012.  
6http://www.oecd.org/korea/economicsurveyofkorea2012.htm. Diakses Pada 17 September 2012. 

 



 

   Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan dengan negara 

Brazil, Argentina, Meksiko, Mesir, dan Filipina7 

 

Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dengan Perbandingan terhadap Negara 

Amerika Serikat dan Jepang (Sumber: OECD)8  

Namun, seiring dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan 

negaranya sebagai negara industri, Korea Selatan juga tengah dihadapkan dengan 

tantangan eksternal dari semenanjung Korea yakni ancaman senjata nuklir milik 

                                                            
7 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2012/09/291_70356.html.  – Korea Development. 
Diakses Pada 14 September 2012. 
8 www.oecd.org/korea/economicssurveyofkorea2012.htm. - Economic Survey of Korea 2012. 
Diakses Pada 14 September 2012. 

 



Korea Utara yang semakin hari semakin meresahkan negara-negara di sekitarnya. 

Selain itu, Korea Selatan juga berlokasi di sekitar negara-negara lainnya yang 

memiliki senjata nuklir seperti China dan Rusia. Jepang yang merupakan negara 

tetangga Korea Selatan juga terlihat akan mempersenjatai negaranya dengan 

senjata serupa. Dugaan ini semakin diperkuat dengan Jepang merevisi undang-

undangnya pada akhir Juni lalu.9  

Dengan adanya kenyataan ini, keamanan internasional Korea Selatan 

tengah berada dalam posisi yang rawan. Forum internasional yakni six party talks 

yang selama ini menjadi wadah mediasi bagi Korea Selatan dengan Korea Utara 

mulai memunjukkan ketidakefektifan. Hal ini disebabkan oleh Korea Utara yang 

seringkali tidak kompeten dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Bukti 

otentik dari ketidak-kompeten Korea Utara adalah peristiwa penembakan kapal 

selam milik Korea Selatan di Cheonan pada awal tahun 2010 dan penyerangan 

yang dilakukan di Pulau Yeonpyeong pada akhir tahun 2010. Walaupun pada 29 

Februari 2012, pihak Korea Utara sempat melontarkan pernyataan bahwa 

pihaknya tidak akan membuat penyerangan apapun terhadap Korea Selatan. 

Kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya pada 13 April 2012 Korea Utara 

malah melepas roket yang membuat panik Korea Selatan dan Jepang.10 

Permasalahan semakin kompleks dengan adanya campur tangan negara-

negara lain terhadap masalah semenanjung Korea ini. Dari pihak Korea Selatan 

terdapat negara Amerika Serikat dan Jepang yang menjadi aliansi sedangkan 

                                                            
9http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/07/10/2012071001459.html. Diakses Pada 18 
September 2012. 
10http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/13/2012041300472.html. Diakses Pada 18 
September 2012.  

 



Korea Utara mendapat dukungan dari negara China dan Rusia. Hubungan antara 

Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin terjalin baik sejak masa 

pemerintahan Lee Myung Bak sebagai presiden Korea Selatan. Di bawah 

pemerintahannya, Presiden Lee Myung Bak ingin mengembangkan kesepakatan 

yang sifatnya luas dengan Amerika Serikat untuk menangani kecenderungan 

ancaman deklarasi perang yang sering disuarakan oleh Korea Utara.11 Begitu juga 

hubungan Korea dengan Jepang, meskipun kedua negara ini juga sedang terlibat 

dalam masalah teritorial Pulau Dokdo/ Takeshima, namun keduanya masih tetap 

memilih untuk fokus dalam mengkoordinasi sebuah front persatuan melawan 

provokasi Korea Utara. 12 Sedangkan pihak Korea Utara juga mendapat dukungan 

penuh dari China maupun Rusia, hal ini dikarenakan latar belakang dari ketiga 

negara tersebut yang berideologi komunis. Mengenai permasalahan ini China 

yang terlihat terlalu condong dalam membela kepentingan Korea Utara. Berikut 

ini adalah kutipan pernyataan dari Jiang Yu yakni juru bicara Kementerian Luar 

Negeri China pada akhir Desember 2010 yang di dalamnya terkandung pembelaan 

secara tidak langsung atas apa yang dilakukan Korea Utara.  

"China's position is that the North also has the right to use nuclear power 

in accordance with the principles of denuclearization of the Korean Peninsula 

and the Sept. 19, 2005 joint statement and that it is also subject to the IAEA's 

inspection,"
13
 

 

                                                            
11 Aleksius Jemadu, “The Strategic Importance of South Korea- ASEAN Relationship in a 
Changing Political Architecture of the Asia Pacific”, Hlm. 10.  
12 Weston S. Konishi dan Mark E. Manyon, “South Korea: Its Domestic Poltics and Foreign 
Policy Outlook”., Congressional Research Service, September 30, 2009, Hlm. 12.  
13http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2010/12/22/2010122200487.html. Diakses Pada 18 
September 2012.  

 



Dengan adanya campur tangan negara lain tersebut, posisi Korea Selatan semakin 

terjepit dalam permasalahan Semenanjung Korea yang tidak pernah membuahkan 

hasil yang signifikan.  

Dari penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa Korea Selatan 

tengah dalam kondisi yang membuatnya harus mampu mempertahankan 

kemajuan ekonominya sebagai negara industri, sementara di sisi lain Korea 

Selatan juga dituntut untuk siap siaga dalam menghadapi permasalahan 

semenanjung korea terlebih lagi akan penyerangan tiba-tiba yang kerap kali 

dilakukan oleh Korea Utara. Dengan demikian pastinya Korea Selatan harus 

mengatur kembali strategi akan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, dengan 

berlandaskan pada latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian ini serta 

adanya ketertarikan penulis terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan yang 

pastinya mengalami penyesuaian terhadap perkembangan negara Korea Selatan 

sebagai negara industri maka penelitian ini akan berjudul “Keterkaitan 

Kemajuan Korea Selatan sebagai Negara Industri terhadap Kebijakan Luar 

Negeri Korea Selatan di bawah Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak 

Periode 2009-2012” 

1.2 Rumusan Masalah  

Di dalam hubungan internasional, kebijakan luar negeri merupakan 

instrumen kebijakan yang patut dimiliki oleh pemerintahan suatu negara yang 

berdaulat untuk dapat menjalin hubungan dengan aktor-aktor lain dalam politik 

dunia demi mencapai tujuan nasionalnya. Selain itu, kebijakan luar negeri juga 

lebih menitikberatkan pada aksi atau tindakan yang menjadi kebijakan negara 

 



terhadap lingkungan eksternalnya dalam memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui yang menjadi acuan adalah 

perilaku atau tindakan suatu negara yang membawa dampak eksternal atau 

mempengaruhi aktor-aktor lain dalam lingkungan eksternal. Kebijakan ini dikenal 

dengan istilah inside-out approach. Model kebijakan tersebut yang sedang 

diterapkan oleh Korea Selatan. Oleh karena itu, sebagai negara industri yang 

sedang mengalami kemajuan tentunya Korea Selatan tentunya akan lebih fokus 

tehadap kebijakan luar negerinya yang akan diselaraskan sesuai dengan kondisi 

negaranya saat ini. Tidak hanya itu, permasalahan Semenanjung Korea dengan 

Korea Utara juga turut akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Korea Selatan 

terhadap negara-negara lainnya terutama negara-negara yang tergabung dalam six 

party talks.  

Pemilihan kurun waktu yaitu pada masa pemerintahan Presiden Lee 

Myung Bak periode 2009-2012 menjadi salah satu rumusan penting dilakukannya 

penelitian ini, karena pada awal masa pemerintahannya ekonomi Korea Selatan 

tengah menurun akibat dampak krisis global pada tahun 2008. Selain itu, adanya 

peranan besar Korea Selatan dalam kerjasama global seperti OECD dan G-20 

serta adanya agresi Korea Utara melalui kasus penembakan di Cheonan dan 

penyerangan Pulau Yeonpyong pada tahun 2010. Maka dari itu dengan pemilihan 

tahun tersebut, penulis juga ingin mencoba mengkaitkan antara kemajuan Korea 

Selatan sebagai negara industri terhadap kebijakan luar negerinya dibawah 

kepemimpinan Presiden Lee Myung Bak.  

 



Berdasarkan pembatasan dan penentuan fokus terhadap masalah yang akan 

diidentifikasi, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji akan berfokus 

utama pada “bagaimana keterkaitan dari kemajuan Korea Selatan sebagai 

negara industri terhadap kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan 

presiden Lee Myung Bak periode 2009-2012”  

Pertanyaan diatas akan dijawab dalam penelitian ini dengan merujuk 

kepada teori dan konsep-konsep yang dibangun oleh perspektif liberalisme yang 

lebih mengacu pada teori neo-liberal institutionalism sebagai dasar yang 

digunakan untuk menjawab pertanyaan yang dibangun pada penelitian ini. 

Penjelasan mengenai teori dan konsep-konsep akan dijelaskan pada bab kedua 

dari penelitian ini. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk mampu 

mendeskripsikan serta menjelaskan keterkaitan kemajuan pembangunan ekonomi 

Korea Selatan sebagai negara industri terhadap kebijakan luar negerinya.  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari dilaksanakannya penelitian ini, dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Salah satu sudut pandang utama dalam melihat kegunaan dari 

penelitian ini adalah melihatnya dari sudut pandang penulis maupun pembaca dari 

hasil penelitian ini. Selain itu terkait dengan uraian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat akan mencapai kegunaan 

sebagai berikut: 

 



1. Hasil dari penelitian sangat diharapkan dapat menjadi sumber bacaan 

maupun pedoman bagi pembaca yang memiliki ketertarikan akan 

pembahasan mengenai kemajuan negara industri khususnya di 

kawasan Asia Timur. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi salah satu dari sekian sumber apabila 

pembaca ingin melakukan pembahasan serupa yang terkait dengan 

kebijakan luar negeri di Korea Selatan. Penulis juga sangat 

mengharapkan agar penelitian ini mampu mendeskripsikan secara 

mendalam perubahan kebijakan luar negeri seiring dengan kemajuan 

ekonomi Korea Selatan sebagai negara industri serta implementasi-

implementasi yang dilakukan berdasarkan perubahan tersebut.  

2. Penelitian ini diharapkan secara nyata dapat menjelaskan keterkaitan 

mengenai kemajuan korea selatan sebagai negara industri terhadap 

kebijakan luar negerinya selama masa pemerintahan presiden Lee 

Myung Bak. Dengan melihat bahwa kebijakan luar negeri suatu negara 

mampu berubah seiring dengan bagaimana keadaan ekonomi yang 

sedang terjadi saat itu. Selain itu, penulis sangat harapkan penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan perbandingan serta sebuah 

pemikiran baru bagi kinerja pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat membuka paradigma generasi muda Indonesia 

untuk lebih kritis dan memperluas wawasan mereka dengan tidak 

hanya terus-menerus terfokus terhadap apa yang terjadi di dalam 

negeri tetapi juga yang terjadi di luar negeri.  

 



1.5       Sistematika Penulisan 

Seluruh data yang didapat dari penelitian ini pada akhirnya akan disusun 

secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kesesuaian dari 

sistematika penulisan juga akan memudahkan peneliti untuk menghasilkan 

keseragaman format demi terciptanya hasil dari penelitian yang baik. Berikut ini 

adalah sistematika penulisan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini: 

1. Bab I Pendahuluan 

Di dalam bab I yang merupakan bab pendahuluan dari penelitian yang 

akan dilaksanakan akan dijelaskan mengenai ruang lingkup dari penelitian. 

Dikarenakan bab I merupakan ruang lingkup dari penelitian, maka isi dari bab I 

haruslah merupakan dasar-dasar dari dipilihnya penelitian. Maka dari itu bab ini 

akan berisikan mengenai latar belakang dari pemelihan topik penelitian, atau latar 

belakang dari pemilihan judul, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang 

nantinya akan dikaji secara lebih mendalam dalam penelitian ini, tujuan akhir dari 

rumusan masalah yang ingin dicapai di dalam penelitian, kegunaan dari 

penelitian, serta yang terakhir dari bab kesatu adalah sistematika penulisan dan 

penyusunan data dalam penelitian. 

2. Bab II Kerangka Berpikir 

Di dalam kerangka berpikir akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 

akan digunakan pada penelitian. Secara lengkapnya Bab II akan berisi mengenai 

landasan teori dan konsep-konsep yang akan digunakan dan dibutuhkan dalam 

menunjang terjadinya penelitian. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh 

lagi diharapkan akan membantu upaya penulis untuk menganalisis dan menjawab 

 



rumusan permasalahan yang diangkat dalam kajian penelitian berdasarkan 

landasan teoritis sehingga penelitian yang dihasilkan bisa mengasilkan hipotesis 

yang juga didukung oleh sumber data yang sudah dipastikan validasinya. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada Bab III akan berisikan penjelasan mengenai metode penelitian, yang 

didalamnya terdapat semua hal yang berkaitan dengan proses dan kajian dari 

penelitian. Selain itu Bab III juga akan berisikan mengenai wujud konkrit dari 

penelitian seperti adanya penjelasan mengenai definisi operasional dari penelitian, 

metode yang digunakan untuk menunjang penelitian, jenis-jenis data, dan 

mengenai cara menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dengan 

adanya penjelasan tersebut diharapkan dapat memberi penerangan kepada 

pembaca mengenai keabsahan penelitian yang berdasarkan pada studi 

kepustakaan dan sesuai dengan metode penelitian yang telah dijelaskan. 

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada Bab IV akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian, 

Bab IV merupakan bagian yang paling penting dari penelitian, karena didalam 

Bab IV akan benar-benar menguraikan secara mendalam mengenai objek dari 

fenomena yang diteliti. Didalam Bab IV jugalah akan dilakukan analisis secara 

mendalam mengenai relevansi dari penelitian dengan teori-teori dan konsep yang 

digunakan serta akan dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi terhadap 

fenomena yang diteliti sehingga diharapkan dapat menghasilkan hipotesis yang 

sesuai dari rumusan masalah yang diangkat pada penelitian terkait.  

 

 



5. Bab V Penutup 

Pada Bab V, bagian yang akan dibahas di dalamnya adalah kesimpulan 

dari penelitian serta saran yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Selain 

itu pada Bab V peneliti juga diharuskan untuk menarik kesimpulan yang telah 

diambil dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

telah dirumuskan sejak awal penelitian. Pada Bab V peneliti juga harus 

menyertakan saran yang merupakan masukan dari objek fenomena kajian yang 

telah diteliti.  
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