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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pasca Perang Dingin, kawasan Asia timur ditandai dengan berbagai 

konflik regional dan masalah internasional yang mengundang perhatian 

masyarakat dunia. Khususnya tentang masalah keamanan yang menyangkut 

kapabilitas militer negara-negara di kawasan ini, seperti Jepang, China, Korea 

Selatan, Korea Utara dan Taiwan. Adanya pembangunan kapabilitas militer 

negara-negara Asia Timur khususnya China dan Korea Utara membuat Korea 

Selatan merasa terancam. 

Korea Selatan memiliki sejarah panjang dengan Korea Utara, dimulai dari 

perpecahan Korea menjadi dua negara yang berbeda.  Sejarah awal Korea berkisar 

di sekitar kerajaan kuno Choson yang muncul sekitar 2.300 tahun sebelum 

Masehi. Pada sekitar abad ke 2 sebelum Masehi, bangsa Cina mendirikan koloni 

di daerah kerajaan tersebut. Namun, lima abad kemudian, bangsa Korea mengusir 

mereka keluar. Sejak itu, muncul sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Silla. Kerajaan 

Silla (668 – 935) membawa puncak ilmu pengetahuan dan budaya yang besar. 

Akibat adanya kerusuhan yang terjadi di dalam negeri pada abad ke 10, dinasti 

Silla jatuh dan digantikan oleh dinasti Koryo. Selama periode kepemimpinan 

dinasti Koryo (935 – 1392, Korea mengalami banyak serbuan. Tentara Mongol 
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yang dipimpin oleh Genghis Khan menyerbu dan akhirnya menguasa Korea 

sehingga Korea menjadi bagian kekaisaran Mongol.
1
 

Setelah runtuhnya Mongol pada akhir abad ke 14, berbagai golongan 

bangsawan dan militer berusaha memegang kekuasaan di Korea . Akhirnya, 

seorang jenderal yang bernama Yi Sung-Gy menghilangkan pemerintahan yang 

korup dan mendirikan dinasti Yi (1392 – 1910). Kongfucuisme diperkenalkan 

sebagai agama resmi. Reformasi politik dan social dimulai. Ibu kota negara 

dipindahkan dari Kaesong ke Seoul . Namun , Korea masih tetap terancam oleh 

Cina dan Jepang. Kedua negara tersebut ingin menguasai Korea untuk 

memperluas wilayah mereka. Setelah serangan yang gagal dari kepang pada tahun 

1592 – 1598, Korea jatuh di bawah kekuasaan Manchu dari utara. Beberapa abad 

berikutnya, Korea menutup diri dari pergaulan dunia menjadi negara pertapa. 

Pada tahun 1800-an, Rusia, Jepang, dan Cina bersaing untuk menguasai Korea . 

Setelah perang Rusia – Jepang pada tahun 1904 - 1905, Jepang bergerak ke 

semenanjung Korea dan mendudukinya pada tahun 1910. Pada tahun 1919, 

penduduk Korea mengadakan demonstrasi secara damai karena menginginkan 

kemerdekaan. Akan tetapi, polisi Jepang membubarkannya, malah ada yang 

dibunuh dalam aksi tersebut. 

Pada tahun 1945, di akhir perang dunia II, tentara Uni Soviet menduduki 

bagian utara Korea sedangkan tentara Amerika di bagian selatan. Setelah 

membuat suatu perjanjian, Korea dibagi sejajar dengan garis lintang 38˚. Pada 

                                                           
1
 Sejarah Korea, data ini diperoleh dari http://www.angelfire.com/gundam/sartohalim/sejarah.htm, 

diakses pada tnggal 23 April 2014 

http://www.angelfire.com/gundam/sartohalim/sejarah.htm
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bagian selatan berdirilah Republik Korea, sedangkan di daerah utara didirikan 

Republik Demokratik Rakyat Komunis.
2
 

Sejak 1948, hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan telah 

didominasi oleh pertanyaan tentang reunifikasi atau penyatuan kembali . Ketika 

Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung, mulai berkuasa pada tahun 1998 ia 

mengumumkan „Sunshine Policy‟ , sebuah kebijakan yang bertujuan 

meningkatkan interaksi antara kedua negara. Pada tahun 1994, kematian Kim Il-

Sung membawa Kim Jong-Il  menggantikan ayahnya sebagai pemimpin baru 

Korea Utara.  Pada tahun yang sama, Korea Utara setuju untuk menghentikan 

program nuklirnya dan memulai beberapa hubungan kerja sama dengan Amerika 

Serikat. Pelunakan hubungan ini juga terlihat pada tanggal 13-15 Juni tahun 2000, 

ketika pertemuan tingkat tinggi antar Korea diadakan untuk pertama kalinya.
3
 

„Sunshine Policy‟ mendapatkan ujian pertama pada bulan Oktober 2002 

ketika AS mengumumkan Korea Utara telah kembali memulai program rahasia 

senjata nuklir. Hal itu menyulut ketegangan antara AS dan Korea Selatan dengan 

Korea Utara. Dalam pidato pelantikan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun 

tanggal 25 Februari 2003, dia berjanji akan membangun Korea Selatan menjadi 

„pusat Asia Timur Laut', untuk meningkatkan hubungan antar Korea dan 

memimpin Korea Selatan menuju 'era perdamaian dan kemakmuran'. Pertemuan 

Tingkat Tinggi antar Korea kembali diselenggarakan pada tanggal 2–4 Oktober 

                                                           
2
 Ibid., 

3
 Sejarah di Balik Ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan: Kilas Balik, data ini diperoleh dari 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-

dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046, diakses pada tanggal 23 april 2014 

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046
http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-04-05/sejarah-di-balik-ketegangan-korea-utara-dan-korea-selatan-kilas-balik/1112046
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2007 di Pyongyang. Kim Jong-Il memberikan hadiah kepada Presiden Roh Moo-

Hyun berupa 4 ton „songi‟ (jamur matsutake) senilai 2,6 juta dollar Amerika.  

Kedua kepala negara mendiskusikan tentang kemajuan hubungan antara Korea 

Utara dan Korea Selatan, perdamaian di Semenanjung Korea dan kesejahteraan 

rakyat Korea dan penyatuan Korea.
4
 

Menyusul ketegangan yang terus terjadi antara dua negara karena Korea 

Utara terus melakukan uji coba nuklir, dan peluncuran artileri. Apa yang 

dilakukan oleh Korea Utara merupakan balasan dari Korea Selatan yang 

melakukan latihan militer di Yoen Pyoeng. Pihak berwenang Korea Selatan 

mengatakan Korea Utara telah menembakkan puluhan peluru artileri ke sebuah 

pulau Yeonpyeong, sebuah pulau berpenduduk dekat perbatasan kedua negara di 

Laut Kuning. Pasukan militer Korea Selatan kemudia membalas tembakan dari 

Korea Utara. Media Korea Selatan mengatakan negara ini bergegas menyiagakan 

jet-jet tempur dan mengadakan pertemuan darurat menteri-menteri keamanan. 

Televisi YTN Korea Selatan melaporkan beberapa rumah telah dibakar dan orang-

orang cedera di Pulau Yeonpyeong, yang dihuni lebih dari 1.200 warga. Gambar 

tayangan televisi memperlihatkan kepulan asap membubung dari pulau tersebut.
5
 

Peristiwa ini menyebabkan kematian dua warga sipil dan dua anggota militer 

Korea Selatan, pada November 2010, Kementrian Penyatuan Korea Selatan secara 

resmi menyatakan bahwa „Sunshine Policy‟ gagal, dan membawa kepada 

berakhirnya kebijakan tersebut. 

                                                           
4
 Ibid., 

5
 Korea Utara dan Selatan Saling Tembak Dekat Perbatasan, data ini diperoleh dari 

http://www.voaindonesia.com/content/korea-utara-dan-selatan-saling-tembak-

110089059/86400.html, diakses pada tanggal 23 April 2014 

http://www.voaindonesia.com/content/korea-utara-dan-selatan-saling-tembak-110089059/86400.html
http://www.voaindonesia.com/content/korea-utara-dan-selatan-saling-tembak-110089059/86400.html
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Pada Juli 1961, persekutuan China-Korut dikukuhkan dengan 

penandatangan Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Imbal-Balik 

(Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance). Isinya antara lain 

saling memberikan bantuan militer apabila salah satu dari kedua negara diserang, 

menghormati dan tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara, 

serta melakukan kerjasama bidang ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. 

Kesamaan ideologis adalah hal lain yang membuat China mendukung Korut. Saat 

Soviet runtuh pada akhir 1980-an, Beijing melihat Pyongyang sebagai satu-

satunya “rekan ideologisnya” yang masih tersisa. Menurut Scobell, ini terkait erat 

dengan legitimasi politis rezim komunis China; makin banyak rezim komunis 

terguling berarti makin sulit pula bagi yang masih ada untuk mengukuhkan 

legitimasinya.
6
 

Adanya jalinan kerjasama militer antara Korut dan China yang cukup lama 

di kawasan Asia Timur mengakibat Jepang melakukan kerjasama militer dengan 

Korsel untuk mengimbangi China – Korut. Pembicaraan pertahanan tingkat tinggi 

antara Seoul dan Tokyo, yang pertama dalam hampir dua tahun, juga terjadi pada 

saat Amerika Serikat menyerukan dua sekutunya di Asia untuk meningkatkan 

kerja sama militer dalam menanggapi agresi berani Korea Utara. Jepang dan 

Korea Selatan mengadakan pembicaraan untuk apa yang disebut Perjanjian 

Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) mengenai perlindungan rahasia 

militer di masa lalu, tapi sedikit kemajuan telah dibuat. Perjanjian lain yang 

dijajaki adalah Akuisisi dan Cross-Servicing Agreement yang akan menetapkan 

                                                           
6
 Persepsi China Tentang Korea Utara, data ini diperoleh dari http://historia.co.id/?d=763, diakses 

pada tanggal 23 April 2014 

http://historia.co.id/?d=763
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kewajiban atas perlengkapan militer bertukar dan jasa. Jika GSOMIA 

ditandatangani, itu akan memungkinkan Korea Selatan dan Jepang secara 

sistematis melakukan pertukaran intelijen mengenai program nuklir Korea Utara 

dan senjata pemusnah massal.
7
 

Pada awalanya kerjasama GSOMIA mendapatkan sambutan hangat dari 

Pemerintah Korea Selatan. Kedua pemimpin negara bersedia melakukan 

perundingan untuk membahas kerjasama ini. Menteri Pertahanan Kim Kwan-jin 

dan perwakilan dari Jepang Toshimi Kitazawa mengadakan pembicaraan satu jam 

di Seoul, kedua perwakilan bertukar pandangan mengenai program senjata nuklir 

Korea Utara dan aksi bombardemennya terhadap sebuah pulau Korea Selatan 

pada November 2010. Perundingan difokuskan pada prospek penandatanganan 

dua perjanjian untuk memfasilitasi informasi dan kerja sama kemiliteran bersama 

dalam pertukaran barang-barang dan jasa kemiliteran seperti makanan, bahan 

bakar dan transportasi pada saat operasi-operasi masa damai seperti penjagaan 

perdamaian dan upaya penyelamatan.
8
 Sebelumnya antara Korsel dan Jepang 

tepatnya pada April 2009, Seoul dan Tokyo menandatangani "nota kesepahaman" 

kerja sama militer yang komprehensif, tetapi tidak ada pakta militer yang 

terealisasi secara signifikan. 

 Pada awalnya dijadwalkan kedua negara antara Korea Selatan dengan 

Jepang akan menandatangani kerjasama militer GSOMIA pada tanggal 9 Juni 

2012 jam 4 di Tokyo waktu setempat. Namun setelah 12 jam pembahasan 

                                                           
7
 Menhan Korsel dan Jepang Bahas Eratkan Hubungan Militer, data ini diperoleh dari 

http://www.investor.co.id/home/menhan-korsel-dan-jepang-bahas-eratkan-hubungan-militer/2738, 

diakses pada tanggal 23 April 2014 
8
 Ibid., 

http://www.investor.co.id/home/menhan-korsel-dan-jepang-bahas-eratkan-hubungan-militer/2738
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kerjasama GSOMIA, dilakukan pembatalan. Hal ini ingin dikaji oleh peneliti 

terkait dengan motivasi atau yang melatar belakangi penyebab terjadinya 

pembatalan yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Jepang terkait dengan 

kerjasama General Security General Security of Military Information Agreement 

(GSOMIA). Peneltian ini menggunakan Konsep Kebijakan Luar Negeri dan 

Model Pengambilan Keputusan Oleh T. Allison. 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu; 

Mengapa Korea Selatan Membatalkan General Security General Security 

of Military Information Agreement (GSOMIA) dengan Jepang? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin diungkap oleh 

peneliti; 

1.3.1. Untuk mengetahui kerangka kerjasama GSOMIA. 

1.3.2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pembatalan kerjasama 

GSOMIA oleh Korea Selatan. 

1.3.3.Untuk mengetahui pengaruh opini publik, elite politik dalam 

pengambilan kebijakan Korsel terkait dengan kerjasama GSOMIA 

1.4. Manfaat Penelitian 

Setiap kegiatan pasti ada tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian. 

Oleh karena itu penelitian ini memeliki manfaat sebagai berikut; 
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1.4.1. Dalam Bidang Akademis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wacana dan 

pemikiran baru dalam memperkaya konsep maupun teori FPA berkaitan dengan 

pengambilan kebijakan terkait dengan kerjasama militer GSOMIA. 

1.4.2. Dalam Bidang praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

kepada Mahasiswa, masyarakat Indonesia dan Pemerintah Indonesia dalam 

memahami penyebab pembatalan Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA 

dengan Jepang.  

1.4.3. Bagi Penulis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran dan acuan 

pengaplikasian teori yang selama ini didapatkan dari bangku kuliah. 

1.5. Kajian Pustaka 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

Studi terdahulu dalam  penelitian ini akan dijadikan sebagai acuan untuk 

membedakan antara penelitian satu dengan yang lain. Oleh karena itu ada 

beberapa referensi penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penelitian 

pertama  dilakukan oleh Saiful Millah yang mengangkat “Pengaruh Nuklir Korea 

Utara Terhadap Prakarsa Jepang Dalam Pembentukan Kerjasama Militer 

dengan Korea Selatan Melalui General Security of Military Information 
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Agreement (GSOMIA).”
9
 Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Jepang 

membentuk aliasi dengan Korea Selatan dikarenakan untuk mengimbangi 

kekuatan Korea Utara yang dipersenjatai nuklir yang sewaktu – waktu dapat 

menjadi ancaman bagi Jepang, adapun hal itu tidak terbentuk karena Jepang 

memandang Korea Utara sebagai ancaman yang dapat mengancam kepentingan 

nasional Jepan di tengah ketidak kuasaan Jepag untuk mengembangka militernya 

secara mandiri karena dalam ayung keamanan AS seperti yang tertuang dalam 

konstitusi Jepang pasal 9 yang mengatakan bahwa Jepang hanya boleh memiliki 

militer sebatas pengamanan nasional serta mearang segala bentuk upaya untuk 

mengembangkan serta memproduksi senjata nuklir maupun ancaman senjata 

nuklir. 

Jepang menyadari ketidak mampuannya itu dalam mengembangkan 

persenjataan dan menjadi militer yang mandiri, oleh sebab itu jepang memiliki 

inisiatif untuk meningkatkan kekukatan militernya dengan melakukan kerjasama 

militer dengan Korea Selatan dalam GSOMIA. Dalam kerjasama ini diatur 

bagaimana Jepang dan Korea Selatan memiliki inteligen meilier serta melakukan 

pertukaran informasi militer mengenai nuklir Korea Utara maupun senjata 

pemusnah massal yag dimiliki Korea Utara maupun senjata pemusnah massal yag 

dimiliki Korea Utara secara sistematik, kerjasama ini diharapkan akan semakin 

memperkuat Pertahanan jepang sehingga Jepang bisa mengambil tindakan 

                                                           
9
 Saiful Millah, 2013, Pengaruh Nuklir Korea Utara Terhadap Prakarsa Jepang Dalam 

Pembentukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan Melalui General Security of Military 

Information Agreement (GSOMIA), Universitas Muhammadyah Malang : Malang 
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pengamanan wilayahnya secara tepat dan cepat ketika terjadi sebuah ancaman dari 

Korea Utara.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saiful Millah 

dimana yang menjadikan pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Saiful lebih menekankan pada pengaruh nuklir 

Korea Utara terhadap inisiatif Jepang dalam kerjasama militer dengan Korea 

Selatan. Jepang mengajak Korea Selatan untuk menandatangani kerjasama 

GSOMIA. Apa yang dilakukan oleh Jepang diakibatkan adanya kekhawatiran 

Jepang terhadap keamanan di kawasan Asia Timur. Apalagi peristiwa Korea Utara 

sering menguji coba nuklir di kawasan Asia Timur. Peristiwa serangan ke wilayah 

Korea Selatan pada tahun 2010 menjadi titik puncak ke kahwatiran bagi negara – 

negara Kawasan Asia Timur terutama negara Jepang dan Korea Selatan. 

Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pembatalan yang dilakukan 

oleh pemerintah Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA. Pada awalnya Korea 

Selatan menerima kerjasama yang diusulkan oleh Jepang, namun karena ada  

dinamika politik domestik yang terjadi di Korea Selatan mengakibatkan 

pembatalan kerjasama dalam bidang pertukaran intelijen dan nuklir. 

Penelitian Kedua dilakukan oleh Obsatar Sinaga dengan mengambil Judul 

Aliansi Jepang – Amerika Serikat Dalam Menghadapi Pembangunan Kapabilitas 

Militer China dan Korea Utara.
10

 Dalam penelitian ini dijelaskan pembangunan 

kapabilitas militer yang dilakukan oleh China dan Korea Utara menimbulkan 

                                                           
10

 Obsatar Sinaga, Aliansi Jepang – Amerika Serikat Dalam Menghadapi Pembangunan 

Kapabilitas Militer China dan Korea Utara, data ini diperoleh dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2014/02/aliansi_jepang_amerika_serikat.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2014 

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/aliansi_jepang_amerika_serikat.pdf
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2014/02/aliansi_jepang_amerika_serikat.pdf


11 
 

ancaman bagi Jepang karena ujicoba rudal, nuklir, dan alat utama sistem 

pertahanan yang dilakukan negara-negara tersebut mencapai wilayah Jepang. 

Maka dari itu Jepang mengubah kebijakan pertahanannya pada tahun 2004 dalam 

National Defense Program Guidelines dan mengubah Badan Pertahanan menjadi 

Kementrian Pertahanan.  

Aliansi Jepang dan Amerika Serikat berdasarkan Japan-Security 

Arrangement diintensifkan untuk menghadapi berbagai ancaman dari kawasan 

Asia Timur. Kedua negara melakukan kerjasama pertahanan misil balistik, 

kerjasama intelelijen untuk berbagi informasi tentang situasi di sekitar Jepang 

serta melakukan latihan militer bersama dan secara rutin melakukan konsultasi 

kebijakan dalam bidang keamanan militer.  

Peningkatan kapabilitas militer Jepang dan penguatan aliansi Jepang-

Amerika Serikat akan membantu Amerika Serikat untuk men-deter China dan 

Korea Utara, mencegah serangan udara dan amphibi China serta ujicoba rudal dan 

nuklir terhadap wilayah Jepang dan juga untuk mempertahankan pangkalan 

Amerika Serikat di Okinawa.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana yang 

membedakan antara peneliti yang dilakukan oleh Obsatar Sinaga dengan 

penelitian penulis yaitu penelitian Sinaga lebih menekankan pada kerjasama 

antara Jepang dan Amerika dalam bidang militer dan pertahanan untk dapat 

mengimbangi kekuatan Korea Utara. Dalam hal ini Korea utara sering berulah di 

negara Kawasan Asia Timur, dan dengan kerjasama militer dengan China 

membuat Korea Utara menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang yang tidak 
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memiliki kekuatan militer mandiri. Sedangkan penelitian penulis lebih 

menekankan pada kerjasama yang dibangun oleh Korea Selatan dengan Jepang 

yang dibingkai dalam kerjasama GSOMIA merupakan bukti dari kekahwatiran ke 

dua negara dalam menghadapi kekuatan Korea Utara di kawasan Asia Timur. 

Namun karena beberapa faktor domestik, sehingga perjanjian kerjasama ini 

dibatalkan. 

 Penelitian ketiga dilakukan oleh Isna Hartati, 2013, dengan mengambil 

judul “Implementasi Kerjasama Pertahanan Keamanan Antara Amerika Serikat 

Dan Korea Selatan Dalam Kerangka Proliferation Security Initiative (PSI) 

2009”.
11

 Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PSI sendiri merupakan upaya 

secara global untuk menghentikan penyelundupan senjata pemusnah masal atau 

Weapon of Mass Destruction (WMD), sistem pengirimannya dan material-

material yang berhubungan dengan senjata pemusnah masal dari dan ke pelaku 

negara dan non-negara di seluruh dunia. Senjata pemusnah masal yang dimaksud 

antara lain meliputi senjata kimia, biologi, nuklir dan lain lain yang dapat 

menyebabkan kehancuran secara luas. 

PSI memiliki perbedaan dengan pola-pola kerjasama pertahanan 

keamanan Amerika Serikat dengan Korea Selatan sebelumnya. Dalam aktifitasnya 

PSI lebih intensif, seperti penyinggahan, pengamanan, pencarian dan penyitaan 

                                                           
11

 Isna Hartati, 2013, “Implementasi Kerjasama Pertahanan Keamanan Antara Amerika Serikat 

Dan Korea Selatan Dalam Kerangka Proliferation Security Initiative (PSI) 2009”, E- Jurnal Ilmu 

Hubungan Internasional hi.fisip unmul.org. data ini diperoleh dari http://ejournal.hi.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/jurnal%20Isna%20(05-23-13-10-56-23).pdf, diakses 

pada tanggal 23 April 2014  

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/jurnal%20Isna%20(05-23-13-10-56-23).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/jurnal%20Isna%20(05-23-13-10-56-23).pdf
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terhadap kapal-kapal negara asing yang dicurigai membawa bahan-bahan nuklir 

untuk senjata.  

Kerjasama pertahanan keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan 

dalam kerangka PSI ini dikarenakan adanya ancaman senjata nuklir dari Korea 

Utara terhadap kestabilan kawasan Semenan jung Korea agar dampaknya tidak 

mempengaruhi sistem keamanan AS. Sedangkan bagi Korea Selatan masalah 

Korea Utara ini akan berdampak langsung karena merupakan negara terdekat dari 

Korea Utara, apalagi mengingat sejarah kedua negara ini memiliki masalah masa 

lalu yang sampai sekarang belum bisa dilupakan oleh kedua negara. Dengan 

ditandatanganinya PSI ini oleh Korea Selatan, diharapkan mampu menahan 

gejolak keamanan di Semenanjung Korea.  

A. Implementasi Proliferation Security Initiative (PSI) 2009 meliputi; 

1. Amerika Serikat menempatkan pasukannya sebanyak 28.500 orang di 

Korea Selatan.  

2. Menyiapkan lima sistem yang befungsi dalam menangkal serangan 

rudal (sistem pencegahan rudal yang ada di darat dan udara, pantauan 

radar, sistem perusak Aegis yang dapat mendeteksi ancaman rudal jarak 

pendek dan menengah, dan dikerahkannya kapal perusak) untuk 

menjaga kawasan di Semenanjung Korea. 

3. Menyiapkan kapal induk bertenaga nuklir yang dimiliki oleh Armada 

ke Tujuh Amerika Serikat yang masih berada di Yokosuka, Jepang. 

menyiapkan pesawat yang terdiri dari F/A-18E/F Super hornet, F/A-
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18A/C Hornet, pesawat pengintai udara E-2C Hawkeye serta pesawat 

anti-kapal selam P3-C.  

4. Korea Selatan melakukan pemantaun terhadap papal-kapal di perairan 

Semenanjung Korea.  

5. Mempersiapkan kekuatan militer penuh yaitu tentara aktif sebanyak 

687.000 orang dan tentara cadangan sebanyak 4500.000 orang. Untuk 

perlengkapan militer, 2.330 tank, senjata lain sejumlah 4.520 buah, 

artileri sebanyak 10.774 buah, helikopter 159 buah, kapal selam 12 

buah, Frigat 9 buah, kapal Amphibi 48 buah, jet tempur 468 buah, 

pesawat transportasi sejumlah 33 buah.  

6. Latihan pertahanan sipil secara besar-besaran yang melibatkan semua 

warga Korea Selatan.  

7. Meningkatkan persenjataan militernya di Laut Kuning dan 

memperbaiki kebijakan militer mengenai penggunaan kekuatan 

menghadapi Korea Utara.  

8. Melakukan secara penuh langkah-langkah hukuman ekonomi terhadap 

Korea Utara.  

9. Membuka kembali pangkalan Yongsan di Seoul serta sejumlah 

pangkalan Amerika Serikat di Korea Selatan.  

10. Amerika Serikat dan Korea Selatan menyepakati untuk mentransfer 

kendali operasional.  
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11. Masing-masing negara menambah jumlah pasukan menjadi 28.500 

orang personil untuk ditempatkan di pangkalan militer bersama di 

daerah Korea Selatan.  

12. Latihan militer bersama di lepas pantai barat kota Taean, yang jauh di 

selatan perbatasan Laut Kuning.  

B. Hambatan yang Dialami oleh AS dan Korea Selatan dalam 

Implementasi Proliferation Security Initiative (PSI) 2009 di 

Semenanjung Korea:  

1. Korea Utara mengumumkan pembatalan perjanjian perdamaian dengan 

Korea Selatan yang telah disepakati tentang fakta nonagresi yang 

disebut ”Perjanjian Dasar” dan perjanjian perbatasan di Laut Kuning.  

2. Korea Utara tidak akan menjamin keselamatan kapal-kapal Angkatan 

Laut Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berlayar di wilayah 

konflik dekat perbatasan laut Korea bagian Barat karena dianggap 

melanggar kedaulatan Korea Utara.  

3. Korea Utara menegaskan bahwa tidak lagi terikat dengan genjatan 

senjata yang mengakhiri Perang Korea pada 1950-1953 (Perjanjian 

Dasar). Sebab, Amerika Serikat yang menjadi salah satu pihak penanda 

tangan genjatan senjata tersebut telah mengabaikan tanggung jawabnya 

dengan melibatkan Korea Selatan dalam Proloferation Security 

Initiative (PSI).  

4. Korea Utara menembakkan sedikitnya tiga misil jarak pendek dari 

wilayah perairan timur Korea Utara. Mereka juga memperingatkan agar 
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kapal-kapal menjauh dari perairan barat Korea Utara dan meluncurkan 

90 serangan artileri yang mendarat di wilayah Korea Selatan.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Isna berbeda dengan penelitian penulis 

dimana dalam penelitian Isna lebih mengeksplorasi dan menekankan pada 

kerjasama Korea Selatan dengan Amerika Serikat dalam bidang militer dan 

pertahanan. Motif kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara untuk 

mengimbangi kekuatan Korea Utara yang menjadi ancaman di kawasan Asia 

Timur. Korea Utara merupakan negara miskin namun kekuatan dalam bidang 

militer tidak kalah dengan negara – negara maju dan ini menjadikan sebuah 

ancaman dan kekhawatiran negara – negara Asia Timur dan salah satunya Korea 

Selatan sebagai negara tetangga dengan Korea Utara sehingga menjadi ancaman 

tersendiri bagi Korsel. Sedangkan penelitian ini lebih mengfokuskan pada 

penyebab terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam 

kerjasama GSOMIA dengan Jepang.  

Tabel.1.1. Posisi Penelitian 

Judul Metedologi Hasil 

“Pengaruh Nuklir 

Korea Utara Terhadap 

Prakarsa Jepang 

Dalam Pembentukan 

Kerjasama Militer 

dengan Korea Selatan 

Melalui General 

Security of Military 

Information 

Agreement 

(GSOMIA).” 

 

Oleh Saiful Millah 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

eksplanatif dengan 

menggunakan 

teknik penelitian 

data kualitatif 

Jepang membentuk aliasi dengan 

Korea Selatan dikarenakan untuk 

mengimbangi kekuatan Korea 

Utara yang dipersenjatai nuklir 

yang sewaktu – waktu dapat 

menjadi ancaman bagi Jepang, 

adapun hal itu tidak terbentuk 

karena Jepang memandang Korea 

Utara sebagai ancaman yang dapat 

mengancam kepentingan nasional 

Jepan di tengah ketidak kuasaan 

Jepag untuk mengembangka 

militernya secara mandiri karena 
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dalam ayung keamanan AS seperti 

yang tertuang dalam konstitusi 

Jepang pasal 9 yang mengatakan 

bahwa Jepang hanya boleh 

memiliki militer sebatas 

pengamanan nasional serta 

mearang segala bentuk upaya 

untuk mengembangkan serta 

memproduksi senjata nuklir 

maupun ancaman senjata nuklir. 

“Aliansi Jepang – 

Amerika Serikat 

Dalam Menghadapi 

Pembangunan 

Kapabilitas Militer 

China dan Korea 

Utara” 

 

Oleh Obstara Sinaga 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

eksplanatif dengan 

menggunakan 

teknik penelitian 

data kualitatif 

kapabilitas militer yang dilakukan 

oleh China dan Korea Utara 

menimbulkan ancaman bagi Jepang 

karena ujicoba rudal, nuklir, dan 

alat utama sistem pertahanan yang 

dilakukan negara-negara tersebut 

mencapai wilayah Jepang. Maka 

dari itu Jepang mengubah 

kebijakan pertahanannya pada 

tahun 2004 dalam National 

Defense Program Guidelines dan 

mengubah Badan Pertahanan 

menjadi Kementrian Pertahanan.  

Aliansi Jepang dan Amerika 

Serikat berdasarkan Japan-Security 

Arrangement diintensifkan untuk 

menghadapi berbagai ancaman dari 

kawasan Asia Timur. Kedua negara 

melakukan kerjasama pertahanan 

misil balistik, kerjasama intelelijen 

untuk berbagi informasi tentang 

situasi di sekitar Jepang serta 

melakukan latihan militer bersama 

dan secara rutin melakukan 

konsultasi kebijakan dalam bidang 

keamanan militer. 

“Implementasi 

Kerjasama Pertahanan 

Keamanan Antara 

Amerika Serikat Dan 

Korea Selatan Dalam 

Kerangka 

Proliferation Security 

Initiative (PSI) 2009 

 

Penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

deskriptif dengan 

menggunakan 

teknik penelitian 

data kualitatif 

PSI sendiri merupakan upaya 

secara global untuk menghentikan 

penyelundupan senjata pemusnah 

masal atau Weapon of Mass 

Destruction (WMD), sistem 

pengirimannya dan material-

material yang berhubungan dengan 

senjata pemusnah masal dari dan 

ke pelaku negara dan non-negara di 



18 
 

Oleh Isna Hastati seluruh dunia. Senjata pemusnah 

masal yang dimaksud antara lain 

meliputi senjata kimia, biologi, 

nuklir dan lain lain yang dapat 

menyebabkan kehancuran secara 

luas (Wisnu, Proliferation Security 

Initiative, 2009). 

PSI memiliki perbedaan dengan 

pola-pola kerjasama pertahanan 

keamanan Amerika Serikat dengan 

Korea Selatan sebelumnya. Dalam 

aktifitasnya PSI lebih intensif, 

seperti penyinggahan, 

pengamanan, pencarian dan 

penyitaan terhadap kapal-kapal 

negara asing yang dicurigai 

membawa bahan-bahan nuklir 

untuk senjata.  

Kerjasama pertahanan keamanan 

Amerika Serikat dan Korea Selatan 

dalam kerangka PSI ini 

dikarenakan adanya ancaman 

senjata nuklir dari Korea Utara 

terhadap kestabilan kawasan 

Semenan jung Korea agar 

dampaknya tidak mempengaruhi 

sistem keamanan AS. Sedangkan 

bagi Korea Selatan masalah Korea 

Utara ini akan berdampak langsung 

karena merupakan negara terdekat 

dari Korea Utara, apalagi 

mengingat sejarah kedua negara ini 

memiliki masalah masa lalu yang 

sampai sekarang belum bisa 

dilupakan oleh kedua negara. 

Dengan ditandatanganinya PSI ini 

oleh Korea Selatan, diharapkan 

mampu menahan gejolak 

keamanan di Semenanjung Korea.   
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1.5.2. Landasan Teori dan Konsep 

 

1.5.2.1. Konsep Kebijakan Luar Negeri 

 Menurut Mark R. Amtutz mendifinisikan kebijakan luar negeri sebagai 

explicit and implicit actions of govermental officials designed to promote national 

interest beyond a country‟s teritorial boundaries.
12

 Dalam definisi yang 

dijabarkan oleh Mark, ada tiga penekanan yaitu tindakan atau kebijakan 

pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri 

yang melewati batas kewilayahan suatu negara. Dengan demikian semua 

kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor – aktor lain di luar batas 

wilayahnya secara konseptual.  

 Pencapaian tujuan kebijakan luar negeri suatu negara sangat ditentukan 

oleh peluang (opportunities) dan kendala (contrains) yang ada di lingkungan 

eksternalnya. Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membedakan tujuan 

kebijakan luar negeri menjadi tiga macam yaitu; tujuan jangka panjang, 

menengah, dan dekat. Paul R Viotti dan Mark V Kauppi juga menekankan pada 

isu yang sangat pening dalam politik global yaitu keamanan, ekonomi dan 

identitas.  

 Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka apa yang dilakukan oleh 

Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA bersama Jepang merupakan upaya bagi 

Korsel dalam mencapai kepentingan nasional di negara kawasan Asia Timur. Isu 

keamanan yang selalu menjadi bahasan di negara – negara Asia Timur membuat 

Korsel berupaya memperkuat keamanan dalam bidang militer dan pertukaran 

                                                           
12

 Mark R. Amtuzt (1995). International Conflict and Cooperation : An Inroduction to World 

Politics. Dubuque: Brown & Bencmark. Hal 146 
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dengan intelijen guna mengimbagi kekuatan Korea Utara dalam hal bidang 

militer. Selama ini Korea Utara menjadi common enemy bagi negara tetangganya 

seperti Korea Selatan dan Jepang. Kehadiran China dalam kerjasama dalam 

bidang militer dengan Korea Utara menjadikan sebuah kekhawatiran dan 

terjadinya krisis politik yang terus membayangi negara – negara Asia Timur.    

1.5.2.2. Model Pengambilan Keputusan 

1.5.2.2.1. Model Rasional 

 Asumsi dasar dari prespektif ini adalah negara – negara dapat dianggap 

sebagai aktor tunggal yang berupaya mencaai dan memaksimalkan pencapaian 

tujuan yang berdasarkan kalkulasi cost dan benefit di dalam kancah intenasional. 

Menurut Lovel ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi proses 

pengambilan kebijakan luar negeri suatu negra, yaitu struktur sistem internasional, 

persepsi elite, stratei negara bangsa lain, dan kapibilitas yag dimiliki oleh negara 

tersebut. Keempat faktor di atas menentukan corak ineraksi antar negara dalam 

prespektif strategi yang mencakup leadership, strategy, confontation strategy, 

accomodation startegy, dan concordance startegy. 

 Leadership strategy menunjukan adanya pengawasan melalui cara 

persuasi dan tawar menawar daripada melali cara kekerasan (walaupun cara 

kekerasan bisa dikombinasikan dengan persuasi). Corcodance strategy mengacu 

pada adanya suatu kepentingan yang saling menguntungkan. Confrontation 

startegy menciptakan sebuah konflik kepentingan di antara negara-negara di 
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dunia. Sedangkan accomodation startegy merupakan strategy penyesuaian – 

penyesuaian yang bertujuan untuk menghindari konflik.
13

  

Model ini dikenal dengan model strategi yang digunakan para analisis 

untuk menerapkan respon sebagai perhitungan rasional untuk menghadapi 

tindakan yang dilakukan pihak lain. namun model ini juga memilliki kelemahan 

yaitu, asumsi mengenai perhitungan rasional dai pembuat kebijakan. Dimana 

rasional mempunyai nilai relatif, rasional buat oranng belum tentu rasional 

menurut orang lain. 

1.5.2.1.2. Model Organisasi 

 Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu 

organisasi besar yang berfungsi menurut pola perilaku. Model ini merupakan 

proses mekanis karena dalam pembuatan kebijakan luar negeri dilakukan dengan 

mekanisme merujuk pada keputusan – keptusan yang dibuat pada masa lampau, 

pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada pran yang ditetapkan bagu 

unit birokrasi. Model organisasi sering disebut dengan prosedur kerja baku 

(Standard Operation Procedure).
14

 

Model Organisasi dapat dikatakan sebagai model yang konservatif. Karena model 

ini pengambilan keptusan jaran mengambil model sesuatu yang baru. Pada 

umumnya model ini cukup puas dengan perubahan – perubahan kecil dan 

inkremental saja terhadap keputusan dan perilakukanya di masa lalu. Setiap 

                                                           
13

 Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani, 2005, “pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional”. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 66 
14

 Mohtar Mas‟oed, 1990, “Studi Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metedologi”. PT. 

Pustakan LP3ES Indonesia: Jakarta 



22 
 

proses pemuatan kebijakan di dalam model ini ada pedoman, buku petunjuk, atau 

semacamnya yang berisi petunjuk bagaimana model ini menyelesaikan persoalan. 

 Dalam penjelasan di atas dapat diringkas menjad tiga poin; pertama, suatu 

pemerintahan adalah terdiri dari sekumpulan organisasi yang secara longgar 

bersekutu dalam struktur hubungan yang mirip dengan struktur feodal. Kedua, 

keputusan dan perilaku pemerintah bukan hasil dari proses penetapan secara 

rasional tetapi output yang dihasilkan dai pola perilaku baku. Ketiga, setiap 

organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program, serta bekerja secra 

rutin, umumnya berprilaku sama seperti perilakunya di masa sebelumnya. 

1.5.2.1.3. Model Politik Birokrasi 

 Ahli Hubungan Internasional dari Hravard, Graham T. Allison dalam 

bukunya yang berjudul “The Essence of Decision” memperkenalkan model 

pembuat kebijakan lar negeri yang disebut dengan Bereucratic politic model. 

Allison menggaris bawahi untuk memperhitungkan apa yang dikenal dengan 

sebutan Standard Operating Procedure (SOP) dan dalam model ini dikenal dengan 

politik pertarungan kepentingan kelembagaan antara berbagai instasi pemerintah 

yang terlibat dalam pembuatan kebijakan luar negeri.
15

   

 Model ini lebih menekankan pad abanyak para birokrat dalam pembuatan 

kebijakan luar negeri dibandingkan fokus terhadap siapa pembuat kebijakan luar 

negeri itu sendiri. Dalam model birokrasi para birokrat memiliki banyak pengaruh 

dalam proses pembuat kebijakan luar negeri dan bertanggung jawab pada 

                                                           
15

 Aleksius Jemadu, 2008,”Politik Global Dalam Teori dan Praktik”. Graha Ilmu : Jogjakarta. Hal 

102 
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implementasi kebijakan yang sudah sitetapkan sehingga mereka dapat 

mempengaruhi implemntasi politik luar negerinya. 

 Model birokrasi merupakan proses intelektual dimana dijelaskan masing – 

masing pemain seperti; Presiden, Menteri, Penasehat, Jenderal, Anggota 

parlemen,dan lain – lain berusaha menentukan sebuah keputusan dengan cara 

menilai berbagai alternative, dengan menggunakan sarana media. Di dalam model 

ini tidak ada semua aktor yang dapat memperoleh semua target yang sesuai degan 

keinginannya masing – masing kecuali diadakanya proses bergaining diantara 

mereka. Hal ini disebabkan masing – masing aktor mempunyai andil yang 

berbeda dalam isu yang diperdebatkan, dimana para kator melihat isu secara 

berbeda dan mempertaruhkan sesuatu yang berbeda dalam permainan itu. Oleh 

sebab itu para akator mengambil sikap yang berbeda dalam menyikapi isu 

tersebut. 

 Dalam model ini menjelaskan bahwa pemerinta dianggap terdiri dari sekian 

banyak individu dan organisasi. Sehingga keputusan luar negeri tidaklah 

dipandang sebagai produk rasionalitas melainkan interaksi dan penyesuaian dari 

berbagai induvidu dan organisasi. Dengan kata lain politik luar negeri merupakan 

proses politik yana meliputi rundingan – rundingan (bergaining), kompromi 

(compromise), dan penyesuaian – penyesuainan (adjusment). 

 Dengan berbagai macam model pengambilan kebijakan yang sudah 

dipaparkan di atas maka penelitian ini menggunakan model Birokrasi. Dimana 

dalam penelitian ini pembatalan kerjasama GSOMIA yang dilakukan oleh Korea 
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Selatan dipengaruhi oleh para elite – elite politik dan opini publik yang dilakukan 

oleh pihak anti Jepang. Sebelumnya Korea Selatan bersedia menandatangani 

kerjasama GSOMIA bersama dengan Jepang, namun karena ada desakan dari elite 

– elite partai dan kelompok anti Jepang maka kerjasama ini dibatalkan. 

1.6. Metedologi Penelitian 

1.6.1. Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Eksplanatif. 

Penelitian eksplanatif memiliki tujuan menjawab secara terperinci karakteristik 

dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian eskplanatif juga fokus pada 

pertanyaan dasar mengapa dengan berusaha mendapatkan jawaban dan 

menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak detail 

yang tidak penting.
16

 Dalam peelitian ini peneiti akan menjawab mengapa Korea 

Selatan membatlakan kerjasama General Security of Military Information 

Agreement (GSOMIA) bersama dengan Jepang. 

1.6.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1.6.2.1. Sumber Data 

  Peneliti menggunakan data sekunder yang mana diperoleh dari sumber 

lain yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data – data 

tersebut diperoleh dari metode dokumentasi dan telaah literatur dan bahan – bahan 

pustaka yang dapat dijadikan acuan dalam menjawab rumusan masalah tersebut. 

 

 

                                                           
16

Uber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, 
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1.6.2.2.Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan data sekunder yang 

mana teknik data tersebut dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan yakni 

pencairan data mengenai hal – hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, 

jurnal dan website yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instasi yang masih 

berkaitan dengan judul penelitian ini. Setelah data terkumpul, data diseleksi dan 

dikelompokan kedalam beberapa bab pembahasan yang sesuai dengan sistematika 

penulisan. 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.
17

 Teknik 

analisa data dilakukan melalui analisa non statistik dimana data tabel, grafik 

angka yang tersedia diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk kalimat atau 

paragraf. Teknik analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan yakni 

klasifikasi data, mereduksi dan memberi intepretasi pada data yang telah diseleksi 

dengan menggunakan teori dan konsep tersebut.
18

 

1.6.4. Peringkat Analisa 

1.6.4.1. Level Analisa 

Dalam penelitian ini menggunakan level analisa induksionis karena actor 

utama dalam studi hubungan internasional adalah prilaku yang dilakukan oleh 

elite-elite/kelompok dengan aktor negara.
19

  

                                                           
17

Ibid., hal 30-41 
18

Ulber Op. Cit., hal 30-41 
19

 Mas‟oed, “Studi  Hubungan Internasional: tingkat Analisa dan Teorasi”, Pusat Antar 

Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta   
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Dalam konteks penilitian ini, Korea Selatan membatalkan kerjasasama 

yang diprakarsai oleh Jepang untuk memperkuat keamanan kawasan Asia Timur 

terutama pertahanan Korea Selatan dan Jepang. Dalam hal kerjasama ini 

disepakati untuk bertukar informasi terkait dengan inteligen dan senjata pemusnah 

massal, akan tetapi Korea Selatan membatalkan kerjasama ini sebelum 

ditandatangani. 

1.6.4.2.  Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan 

dependen. Variabel dependen atau unit analisa adalah variabel yang tingkah 

lakunya akan dianalisa, diramalkan dan diprediksi oleh variabel independen atau 

unit eksplanasi. Sedangkan variabel independen atau unit ekplanasi yang 

menjelaskan variabel  dependen.  

 Dalam penelitian ini variabel dependenya adalah Penolakan Korea Selatan 

terhadap Kerjasama General Security of Millitary Information Intelligent. 

Sedangkan variabel independennya adalah Kerjasama General Security of 

Millitary Information Agreement (GSOMIA). 

1.6.5. Ruang Lingkup 

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya batasan waktu dan materi 

untuk membatasi waktu yang diteliti dan pembahasan agar  tidak melebar 

sehingga didapatkan hasil penelitian yang tepat dan akurat. 
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1.6.5.1.  Batasan Waktu 

Peneliti memberi batasan waktu pada tahun 2012, karena pada tahun ini 

Pemerintah Jepang mengajak Pemrintah Korea Selatan untuk memperkuat 

pertahanan Militer di kawasan Asia Timur melalui kerjasama GSOMIA. 

1.6.5.2. Batasan Materi 

Agar materi tetap fokus dan konsisten dalam pembahasan, maka peneliti 

ingin memberi batasan materi terkait dengan Penolakan Korsel terhadap 

kerjasama GSOMIA terhadap Jepang. 

1.7. Hipotesa 

Kerjasama General Security of Military Information Angreement 

(GSOMIA) merupakan kerjasama dalam bidang militer dan pertukaran intelijen 

antara Jepang dan Korea. Kerjasama ini diadakan sebagai bentuk perimbangan 

kekuatan di Asia Timur yang dilakukan oleh Korea Utara dengan China. Namun 

kerjasama GSOMIA dibatalkan setalah ada desakan dari Partai berkuasa Korea 

Selatan dan gerakan anti Jepang yang kemudian mempengaruhi pengambilan 

kebijakan Korea Selatan dalam kerjasama GSOMIA.  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

1.8. Sistematika Penulisan 
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GSOMIA 
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