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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) merupakan perjanjian 

perdagangan bebas antara Amerika Serikat dan Republik Korea yang bertujuan 

untuk meningkatkan ekonomi nasional masing-masing negara. Sebenarnya 

kerjasama perdagangan ini telah lama dinegosiasikan oleh petinggi kedua negara 

yaitu George Bush dan Roh Moo Hyun sejak tanggal 02 Februari 2006, namun 

negosiasi tersebut mengalami halangan yang kemudian dilakukan negosiasi ulang 

pada tanggal 03 Desember 2007 oleh Presiden kedua negara yaitu Barrack Obama 

dan Lee Myung-bak dengan mengubah beberapa komitmen untuk mencapai 

kesepakatan dalam kerjasama tersebut ditahun 2007.
1
 Dalam proses menuju 

kesepakatan kerjasama memang banyak mengalami berbagai masalah dan 

rintangan dalam proses ratifikasi oleh lembaga legislatif kedua negara, higga pada 

tanggal 12 Oktober 2011 lembaga legislatif Amerika Serikat menyetujui 

kesepakatan ini, dan National Assembly Korea juga menyetujui pada tanggal 22 

November 2011, kemudian kesepakatan perdagangan bebas ini baru 

diimplementasikan pada tanggal 15 Maret 2012.
2
 

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Republik Korea sudah lama 

terjalin. Namun jika membicarakan hubungan antara kedua negara tersebut tentu 

                                                           
1
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2
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yang akan terbesit dalam pikiran bahwa kerjasama tersebut berkaitan dengan 

aliansi yang bertujuan untuk melawan komunis, masalah krisis Semenanjung 

Korea, dan masalah perluasan isu nuklir di Asia Timur. Namun jika 

membicarakan tentang kerjasama perdagangan antara Amerika Serikat dengan 

Korea dalam Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA)
3
 tentu saja kita 

akan langsung berfikir jika kerjasama tersebut hanya akan membahas tentang 

masalah ekonomi saja, tetapi disini penulis akan membuktikan dan membahas 

bahwa adanya kepentingan lain diluar konteks ekonomi yang di usung oleh 

Amerika Serikat dalam kerjasama perdagangan tersebut. Didukung pernyataan  

salah satu pengamat politik yakni Scott Snyder  yang mengatakan bahwa 

perjanjian perdagangan bebas Korea-U.S Free Trade agreement (KORUS FTA) 

tersebut bukan hanya sekedar perjanjian yang bertujuan untuk meningkatkan 

ekonomi kedua negara tersebut melainkan perjanjian perdagangan bebas tersebut 

merupakan bukti eratnya hubungan kedua negara.
4
 

Republik Korea dipandang Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki 

jalur perdagangan yang strategis di Asia Timur. Terdapat tiga faktor yang 

membuat Republik Korea sangat penting bagi Amerika Serikat yaitu dari segi 

keamanan, ekonomi, dan politik sebagai acuan politik luar negeri Amerika 

Serikat.
5
 Secara strata ekonomi internasional Republik Korea merupakan negara 

berpenghasilan cukup besar, hal itu terbukti dalam keanggotaanya dalam G-20 

dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan dapat 

                                                           
3
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4
 AS dan Korea Selatan Tegaskan Aliansi. DW.de Dari http://www.dw.de/as-dan-korea-selatan-
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dilihat dari data Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengenai 

ketergantungan impor Amerika Serikat dari Republik Korea yang mencapai 

hampir 59 milyar dollar pada tahun 2012.6  

Dari segi keamanan Republik Korea merupakan penyokong (buffer state) 

sekaligus payung nuklir bagi Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.
7
 Dalam 

kerjasama dibidang keamanan Republik Korea akan memastikan bahwa Amerika 

Serikat tidak hanya sekedar kompetitif di Korea saja tetapi masuk dalam bagian 

penting dari integrasi di Asia Timur bahkan Internasional sesuai yang diinginkan 

oleh Amerika Serikat.
8
 Sedangkan dari segi politik, hubungan kedua negara 

tersebut merupakan kemitraan strategis yang didasarkan pada kesamaan nilai dan 

kepentingan yang diusung dimana Republik Korea sendiri merupakan negara 

arahan dari Amerika Serikat sejak terbentuknya Republik Korea.
9
 Kesamaan 

kepentingan kedua negara diantaranya yaitu, kepentingan untuk menjadi pemain 

utama dalam politik internasional, kepentingan dalam menghadapi setiap serangan 

atau ancaman dari Republik Demokratik Rakyat Korea, dan menjatuhkan 

dominasi China sebagai kekuatan global, sekaligus berkomitmen untuk menyebar 

luaskan serta menerapkan nilai demokrasi, penegakan hukum, dan kerjasama antar 

kedua negara. 
10

 

Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) disini digunakan 

sebagai alat oleh Amerika Serikat untuk menjaga keamanan atau menjaga 
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kepentingan nasionalnya melalui kepentingan lain diluar konteks ekonomi. Tetapi 

tidak menutup kenyataan bahwa kerjasama perdagangan ini merupakan bagian 

integral dari upaya Amerika Serikat yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesempatan bisnis serta meningkatkan akses produk dan layanan dalam pasar luar 

negeri. Kepentingan-kepentingan lain tersebut merupakan salah satu bentuk dari 

kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berorientasi pada negara lain sebagai 

usaha dalam mempertahankan kekuasaan. Hal tersebut sesuai dengan langkah 

Amerika Serikat yang sering menggunakan strategi provokatif dalam mencapai 

kepentingan nasionalnya. Apabila kerjasama tersebut berhasil maka, sudah pasti 

bahwa Amerika Serikat tidak hanya mendapatkan dua kepentingan pokok itu saja 

tetapi juga dapat menguasai pasar perekonomian di Asia Timur. 

Kepentingan eksternal berupa kepentingan politik yang diusung Amerika 

Serikat berupa dukungan terhadap Republik Korea dalam menggunakan 

pendekatan atau penyebaran paham Trust Politic dalam rangka membangun 

perdamaian dan kepercayaan antara Republik Korea dengan Republik Demokratik 

Rakyat Korea. Bertujuan untuk mengahadapi serangkaian tindakan provokatif 

Republik Demokratik Rakyat Korea, denuklirisasi di Republik Demokratik 

Rakyat Korea, serta menghadapai China sebagai kekuatan global. Trust politic 

dilakukan misal dengan memberikan bantuan kemanusiaan ke Pyongyang untuk 

menarik perhatian Republik Demokratik Rakyat Korea. Setelah kepercayaan 

tumbuh diantara kedua negara tersebut maka Amerika Serikat sebagai aliansi dari 

Republik Korea memiliki kesempatan untuk menjatuhkan pengaruh China sebagai 

kekuatan global yang merupakan aliansi dari Republik Demokratik Rakyat Korea.   
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Kepentingan lain terakhir yang diusung Amerika Serikat yaitu dengan 

adannya kepentingan intelijensi yang bertujuan untuk mendeteksi, 

mengidentifikasi, mengantisipasi dan memberikan peringatan dini terhadap suatu 

isu yang dianggap sebagai ancaman. Dilakukan dengan melakukan spionase yang 

berguna untuk mendapatkan informasi-informasi penting. Intelijensi mencakup 

berbagai aktifitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang 

masalah. Latar belakang dari kepentingan intelijensi yang diusung Amerika 

Serikat yaitu perbedaan perspektif Republik Korea dan Amerika Serikat seputar 

masalah China yaitu Republik Korea yang sering ragu-ragu untuk mengambil 

langkah-langkah memusuhi China sedangkan Amerika Serikat yang sangat 

memprioritaskan dalam menjatuhkan pengaruh China sebagai kekuatan global, 

selain itu untuk meningkatkan kerjasama keamanan yang sudah ada sebelumnnya 

dengan cara mengagendakan latihan militer bersama setiap tahun.  

Diikuti dengan adanya isu serta dugaan bahwa Republik Korea akan 

menurunkan level latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang 

bertujuan untuk menghindari meningkatnya reaksi ketegangan Korea Utara, maka 

akan dilaksanakan dengan format Low-key (kekuatan rendah), yang rencananya 

akan digelar pada tanggal 24 Februari hingga 6 Maret sebagai latihan militar Key 

Resolve (penyelesaian masalah) dan tanggal 24 Februari hingga 18 April sebagai 

latihan Foal Eagle (latihan dasar) di tahun 2014 ini.
11

 Berbeda dengan tahun 2013 

lalu latihan militer gabungan tersebut sudah dilaksanakan dengan format High-key 

                                                           
11

 Sikap protes Korea Utara atas latihan militer antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. KBS 

World 13 Februari 2014. Dari 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1829 diakses 

tanggal 27 Februari 2014. Pukul 17.30 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/now_02_detail.htm?No=1829
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(kekuatan tinggi) yang mengeluarkan pesawat pembom B-52, stealth B-2 dan F-

22.
12

 Sehingga kepentingan lain berupa kepentingan intelijensi yang diusung oleh 

Amerika Serikat dalam kerjasama ekonomi ini bertujuan untuk mencegah agar 

dugaan atau isu tersebut tidak terjadi dan latihan militer gabungan tetap berjalan 

seperti sebelumnya. 

Namun dengan beberapa kepentingan yang diusung oleh Amerika Serikat 

dalam Korea-US Free Trade Agreement (KORUS FTA) ini terdapat beberapa 

hambatan, salah satunya yaitu pengaruh China sebagai kekuatan global seperti 

perkembangan hubungan antara Republik Korea dengan China dalam 

perdagangan ekonomi yang membumbung tinggi diantara kedua negara tersebut 

yang berhasil dan tumbuh pesat. Pada tahun 2003, untuk pertama kalinya China 

menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai pemegang posisi nomor satu 

sebagai mitra dagang di Republik Korea sedangkan pada pertengahan tahun 2000-

an, Jepang dan 27 anggota Uni Eropa lainnya juga melampaui Amerika Serikat.
13

 

Perekonomian China yang membumbung tinggi tersebut semakin memberikan 

efek kekhawatiran bahkan dipandang sebagai ancaman oleh Amerika Serikat. 

Sehingga untuk menjatuhkan pengaruh China di Asia Timur khususnya di 

Republik Korea, Amerika Serikat mengintensifkan hubungan kerjasama dalam 

bentuk kerjasama perdagangan dengan Republik Korea dari sebelumnya melalui 

Pasific Economic Cooperation Asian (APEC), lambat laun semakin ditingkatkan 
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 Ibid. 
13

 R41481.Mark E. Manyin, Emma Chanlett Every, Ian E.Rinehart, Mary Beth Nikitin, and 

Willian H Cooper. 12 Februari 2014,”U.S.-South Korea Relations”, Congressional Research 

Service, Hal. 17. Dari http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41481.pdf . Diakses pada tanggal 12 Maret 

2014. Pukul 16.00 
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dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement
14

 (FTA)  

atau yang dikenal dengan Korea – U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) 

yang diprakarsai oleh presiden Amerika Serikat yaitu George Busch dan presiden 

Republik Korea yaitu Roh Moo Hyun.
15

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas dan beberapa pertimbangan 

data, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana kepentingan 

Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan permasalahan yang 

telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kepentingan 

lain Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA). 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

 Dengan adanya penelitian ini diharapakan akan memperluas dan 

memperdalam kajian hubungan internasional dalam konteks kerjasama Free 

Trade Agreement khususnya kerjasama Korea-U.S Free Trade Agreement 

(KORUS FTA). 
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 Free Trade Agreement selanjutnya akan disebut FTA 
15

 Coordinated by William H. Cooper, Mark E. Manyin, Remy Jurenas, and Michaela D. Platzer. 7 

Maret 2013. CRS Report RL34330, The U.S.-South Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA): 

Provisions and Implications, Hal. 2 Dari http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34330.pdf . Diakses 

pada tangga 16 Februari 2104. Pukul 13.00. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dan 

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas masalah 

kerjasama bilateral. 

1.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang pertama oleh Mark E. Manyin pada tahun 2004
16

 

mengenai hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat menyangkut 

kerjasama, perselisihan, dan prospek kedepan. Dalam penelitian ini lebih 

menekankan aspek keuntungan kedua negara dalam proses ekspor impor. Sesuai 

dengan aspek yang ditekankan penelitian ini menggunakan pendekatan 

interdependensi yang dapat menggambarkan persamaan kepentingan kedua negara 

yang saling membutuhkan. Dalam penelitian ini dapat diketahui jika kedua negara 

sama-sama mendapatkan keuntungan yaitu dengan kenaikan ekonomi nasional 

kedua belah pihak melalui ekpor impor, serta menyusun rencana kerjasama 

kedepan baik dalam segi ekonomi, keamanan atau bahkan dalam bentuk yang lain. 

Dari penelitian ini penulis dapat mengetahui apa saja informasi yang dibutuhkan 

untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara Amerika Serikat dengan korea 

Selatan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian penulis. Namun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penulis lebih 
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menekankan aspek kepentingan nasional Amerika Serikat dalam kerjasama 

perdagangan dengan Korea Selatan. 

Selanjutnya penelitian kedua oleh Hizbul Wathan mengenai Kepentingan 

ASEAN dalam Asean – China Free Trade Agreement.
17

 Dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan rezim internasional untuk menjelaskan kepentingan 

ASEAN dalam Asean – China Free Trade Agreement. Penelitian ini menjelaskan 

ASEAN- China Free Trade Area sebagai rezim internasional telah memberikan 

ASEAN kontribusi pemikiran ulang akan arti penting sebuah kerjasama yang 

bermanfaat, rezim internasional yang lunak dengan fasilitas transaksi pasar yang 

komprehen dan bertanggung jawab dengan menyertakan prinsip, norma, aturan 

yang diimplementasikan dengan Agreement yang fair merupakan suatu nada 

positif bagi ASEAN atas terbentuknya sebuah kerjasama yang menjajikan dengan 

kerugian yang minimal dengan demikian akan mengakibatkan kenaikan akses 

pasar ekspor impor ke China dengan tingkat tarif yang terendah 0%, dan juga 

menigkatkan kerjasama pelaku bisnis di kedua belah pihak yang berimbas adanya 

arus investasi asing asal China ke ASEAN. Dari penelitian ini yang dapat diambil 

dari penulis adalah bahwa dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dapat 

membantu meningkatkan ekonomi nasional sebuah negara, dan semakin banyak 

aliansi maka, suatu negara akan dapat dengan mudah jalan untuk akses 

mendapatkan kepentingan tetapi juga terdapat dampak negatif dari kerjasama 

dengan negara maju. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 
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 Dalam Skripsi Hizbul Wathan (05260023). 2011. Kepentingan ASEAN dalam Asean – China 
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penulis ialah area pembahasan penelitian ini membahas kepentingan ASEAN 

dalam Asean – China Free Trade Agreement (ACFTA) sedangkan penulis 

membahas kepentingan Amerika Serikat dalam FTA dengan Korea Selatan. 

Penelitian yang ketiga oleh Prabianto Mukti Wibowo dengan judul 

Dampak Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN – CHINA Terhadap Kinerja 

Ekonomi Indonesia, Khususnya Sektor Pertanian dan Kehutanan.
18

  Penelitian ini 

menganalisis dampak potensial liberalisasi perdagangan (FTA) ASEAN- China 

terhadap perubahan variabel makro ekonomi dan kinerja sektor pertanian dan 

kehutanan di Indonesia, dan mengevaluasi beberapa alternatif kebijakan nasional 

guna meningkatkan daya saing ekonomi serta sekaligus mengurangi dampak 

negatif atas diberlakukannya FTA- ASEAN China tersebut.  

Penelitian ini menggunakan model dan database GTAP versi-6 yang telah 

domodifikasi menjadi model keseimbangan umum jangka panjang, simulasi 

berbagai skenario kebijakan dilakukan untuk memperkirakan dampak dari FTA 

ASEAN-China terhadap kinerja ekonomi Indonesia, khusunya di sektor pertanian 

dan kehutanan. Dari hasil simulasi menunjukkan bahwa pada program panen awal  

yaitu, tahap awal dari FTA ASEAN- CHINA dimana hanya sektor pertanian dan 

kehutanan yang diliberalisasikan, diperkirakan akan meningkat GDP riil Indonesia 

sebesar 0,16 persen dan total nilai perdagangan ( ekspor dan impor ) sebesar 0, 24 

persen. Sedangkan pelaksanaan FTA ASEAN-China secara penuh dengan 
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 Prabianto Mukti Wibowo, et.al. “Dampak Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN – CHINA 

Terhadap Kinerja Ekonomi Indonesia, Khususnya Sektor Pertanian dan Kehutanan”. 4 Desember 
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melibatkan sektor manufaktur akan memberi dampak positif yang lebih besar 

terhadap ekonomi Indonesia dimana GDP riil naik sebesar 1, 29 persen dan 

tingkat kesejateraan bertambah sebesar US$ 1, 99 milyar. Nilai ekspor Indonesia 

ke China meningkat sebesar US$ 5, 87 milyar atau 118, 83 persen dihitung dari 

skenarion dasar. Manfaat ekonomi yang diperoleh Indonesia dari FTA ASEAN-

China akan bertambah besar apabila liberalisasi perdagangan tersebut 

dikombinasikan dengan kebijakan domestik melalui penurunan biaya transaksi 

perdagangan dan investasi disektor pertanian dan kehutanan. 

Dari penelitian ini penulis mendapatkan suatu pandangan dari suatu 

kerjasama dan dapat mengetahui dampak apa saja baik dampak negatif maupun 

dampak positif dari perdagangan bebas ASEAN dengan China terhadap kinerja 

ekonomi Indonesia khususnya dalam sektor pertanian dan kehutanan. Dari 

penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian penulis ialah  penelitian 

penulis menjelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat terkait kerjasama 

perdagangan melalui Korea-U.S Free Trade Agreement dan bukan dampak dari 

kerjasamam perdagangan melalui Korea-U.S Free Trade Agreement dengan 

Amerika Serikat terhadap ekonomi Korea dan yang lebih utama ialah area 

pembahasan mengenai Korea, Free Trade Agreement (FTA) dan Amerika Serikat. 

Penelitian yang keempat oleh Mark E. Manyin dan William H. Cooper
19

 

mengenai usulan perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Amerika Serikat 

pada tahun 2007. Dalam penelitian ini membahas tentang usulan perdagangan 
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 RL33435 Mark E. Manyin & William H. Cooper, 2007, The Proposed South Korea-U.S Free 
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bebas antara Korea selatan dengan Amerika Serikat dengan melakukan beberapa 

negosiasi untuk menuju kesepakatan dalam perjanjian tersebut. Serta membahas 

negosiasi serta proses hingga negosiasi tersebut di ratifikasi hingga 

diimplementasikan. Penelitian ini membawa hasil yaitu usulan tentang 

perdagangan bebas antara kedua negara tersebut akhirnya diiplementasikan dan 

akhirnya kedua belah pihak pun mulai melakukan kerjasama perdagangan dengan 

melakukan ekspor impor yang menjadi komoditas masing-masing negara seperti 

otomotif dan pertanian. Selain itu, kedua negara ini mampu membuktikan bahwa 

dalam kerjasama tersebut menjadikan kedua negara ini menjadi mitra dagang 

yang sukses. Dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui proses yang terjadi 

yang dimulai dari sebuah usulan hingga usulan tersebut diiplementasikan. Namun 

yang membedakan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih menekankan 

alasan serta kepentingan yang diusung Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free 

Trade Agreement (KORUS FTA). 

Penelitian yang kelima oleh Mark E. Manyin dan William H. Cooper
20

 

mengenai ketentuan dan implikasi dari perjanjian perdagangan Korea Selatan dan 

AS pada tahun 2013. Penelitian ini menganalisis tentang ketentuan dan implikasi 

pada kedua negara atas perjanjian perdagangan tersebut serta memantapkan 

hubungan ekonomi yang sudah kuat dengan mengurangi hambatan perdagangan 

dan investasi antara mereka sekaligus untuk menyelesaikan masalah isu-isu lama 

ekonomi. Hasil dari penelitian ini antara lain yaitu, memperdalam aliansi antara 
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Korea Selatan dengan Amerika Serikat yang dapat memberikan implikasi pada 

diplomatik dan keamanan, memperkuat kerjasama keamanan kedua negara. 

Dengan penelitian ini penulis dapat melihat dampak apa saja yang dirasakan oleh 

kedua negara yang sedang melakukan kerjasama, serta mengetahui luasnya 

implikasi sebuah kerjasama perdagangan yang tidak hanya memberikan implikasi 

seputar ekonomi saja tetapi dapat meluas hingga bukan dalam jangkauan ekonomi 

lagi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah bahwa 

dari awal penelitian penulis lebih menekankan pada aspek kepentingan Amerika 

Serikat dalm kerjasama perdagangan melalui Korea-U.S Free Trade Agreement. 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian  

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis penelitian 

dan Alat analisa 

Hasil 

1. Kerjasama 

perdagangan Korea 

Selatan dan Amerika 

Serikat menyangkut 

kerjasama, 

perselisihan, dan 

prospek kedepan. 

Oleh: Mark E. 

Manyin pada tahun 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

Interdependensi. 

-Meningkatnya 

ekonomi nasional kedua 

negara. 

-Saling ketergantungan 

ekpor impor dari 

komoditi masing-

masing negara. 

-Memberikan dampak 

diplomatik dan 
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2004. keamanan kepada kedua 

negara. 

2. Kepentingan 

ASEAN dalam 

Asean-China Free 

Trade Agreement. 

Oleh: Hizbul 

Wathan. 

Eksplanatif 

Pendekatan: Rezim 

Internasional, 

Systemic Constraint 

choice Analysis, 

Function of 

International 

Regime.  

-Dari kerjasama tersebut 

memberikan nada 

positif bagi ASEAN 

dengan kerjasama yang 

menjajikan dan 

kerugian yang minimal. 

-Meningkatkan akses 

ekspor impor ASEAN 

ke China. 

-Meningkatkan 

kerjasama pelaku bisnis 

kedua belah pihak. 

3. Dampak 

Perdagangan Bebas 

(FTA) ASEAN-

China Terhadap 

Kinerja Ekonomi 

Indonesia, 

Khususnya Sektor 

Eksplanatif 

Pendekatan: Model 

dan Database GTPA 

(Global Trade 

Analysis Project) 

Versi 6.0 

-Keuntungan ekonomi 

yang diperoleh 

Indonesia dari FTA 

ASEAN-China relatif 

kecil. 

-Adanya dampak 

negatif terhadap 
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Pertanian dan 

Kehutanan. 

Oleh: Prabianto 

Mukti wibowo. 

 ekonomi Indonesia 

yaitu akan menurunkan 

kinerja produksi dan 

ekspor beberapa 

komoditi pertanian. 

-Peningkatan investasi 

di sektor pertanian, 

menurunkan tingkat 

pengangguran dan 

kemiskinan di 

Indonesia. 

4. Usulan perdagangan 

bebas antara Korea 

selatan dan Amerika 

Serikat. 

Oleh: Mark E. 

Manyin dan William 

H. Cooper pada 

tahun 2007. 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

Decision making 

process. 

-Usulan tersebut dapat 

diiplementasikan. 

-Kedua negara menjadi 

mitra dagang yang 

sukses 

-Mengubah isu-isu 

tentang prselisihan 

mereka menjadi sesuatu 

yang menguntungkan 

kedua belah pihak. 
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5. Ketentuan dan 

Implikasi dari 

Perjanjian 

Perdagangan Korea 

Selatan dan Amerika 

Serikat.  

Oleh: Mark E. 

Manyin dan William 

H. Cooper pada 

tahun 2013. 

Deskriptif  

Pendekatan: 

Rational choice. 

-Hubungan antara 

Amerika Serikat dengan 

Korea Selatan semakin 

erat dan berimplikasi 

tidak hanya seputar 

ekonomi tetapi juga 

berimplikasi pada 

diplomatik dan 

keamanan. 

-Memberikan dampak 

yang signifikan pada 

perekonomian kedua 

negara tersebut. 

 

1.6. Landasan Konsep dan Teori  

Berkaitan dengan judul diatas, untuk menggambarkan secara obyektif 

mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement 

(KORUS FTA), maka penulis menggunakan konsep national interest, dan konsep 

national security. 

1.6.1.  Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 

Menurut Soeprapto R. Kepentingan nasional adalah kumpulan dari 

beberapa tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan kebutuhan 
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atau hal yang dicita-citakan suatu bangsa dan negara dan konsep 

kepentingan nasional diakui sebagai konsep pokok dalam politik 

luar negeri.
21

 

Kepentingan nasional juga dapat berorientasi kepada ideologi atau sistem 

nilai sebagai pedoman dalam membuat keputusan, dimana keputusan dan tindakan 

politik luar negeri juga didasarkan atas pertimbangan ideologis, pertimbangan 

kepentingan atau bahkan gabungan antara kedua pertimbangan tersebut.
22

 Tidak 

menutup kemungkinan juga jika antara ideologi dan kepentingan sama-sama 

salinng mempengaruhi satu sama lain dalam membuat keputusan sehingga 

menimbulkan beberapa perubahan dari keputusan yang ada..
23

 

Untuk menjelaskan kepentingan Amerika Serikat dalam kerjasama 

perdagangan melalui Korea-U.S Free Trade Agreement dengan Republik Korea 

penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dari Jack C. Plano dan Roy 

Olton yang mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut: 

“National interest is the fundamental and ultimate determinant 

that guides the decision maker of a state in making foreign policy 

the national interest of a state is typical a highly generalized 

conception of those element that constitute the state most vital 

needs. They include self preservation, independence, territorial 

integrity, military security, and economic well being.”
24

 

 

                                                           
21

 R Soeprapto, “Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku”, Jakarta: Rajawali Pers, 

1997, hal. 149-150. Oleh Adi Purwono dalam Kontroversi Wikileaks dan Dilema Diplomasi. Dari 

file:///C:/Users/pc/Downloads/478-1090-1-SM.pdf . Diakses pada tanggal 16 Juni 2014. Pukul 

22.00 
22

 Ibid. 
23

 R Soeprapto, “Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku”, Jakarta: Rajawali Pers, 

1997, hal. 149-150. Oleh Adi Purwono dalam Kontroversi Wikileaks dan Dilema Diplomasi. Dari 

file:///C:/Users/pc/Downloads/478-1090-1-SM.pdf . Diakses pada tanggal 16 Juni 2014. Pukul 

22.00 
24

 Jack C. Plano & Roy Olton, The International Relation Dictionary, (Western Michigan 

University: Holt Rinehart Winstone. Inc, 1969) hal.128. Dalam Nur Inayati Fauziyah, Kepentingan 

Nasional dalam Hubungan Internasional”. http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-

84919-SOH101-TUGAS%20PIHI%20WEEK %205.html. Diakses pada tanggal 03 Maret 2014. 

Pukul 12.00 
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http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84919-SOH101-TUGAS%20PIHI%20WEEK
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Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa politik luar negeri suatu 

Negara adalah strategi atau serangkaian rencana yang dikembangkan oleh para 

pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain yang bertujuan untuk 

meraih kepentingan nasional.
25

 Konsep kepentingan nasional juga dapat 

dijelaskan sebagai tujuan yang fundamental dan merupakan faktor paling 

menentukan bagi suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya.
26

 

Sehingga dapat dikatakan jika kepentingan nasional suatu negara merupakan 

unsur-unsur yang membentuk perilaku serta kebutuhan negara, seperti pertahanan, 

keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi.
27

  

Dengan konsep kepentingan nasional ini penulis dapat menjelaskan bahwa 

kepentingan suatu negara dalam kerjasama dengan negara lain dapat berorientasi 

pada bermacam-macam aspek, walaupun penelitian ini mengenai kerjasama 

perdagangan yang mengarah pada ekonomi, ternyata juga dapat berimplikasi pada 

aspek lain sehingga memunculkan kepentingan lain diluar konteks ekonomi. 

Sesuai dengan kepentingan lain yang diusung Amerika Serikat dalam kerjasama 

perdagangan ini yaitu adanya kepentingan politik untuk mendukung Republik 

Korea dalam menggunakan pendekatan Trust Politic yang bertujuan untuk 

membangun perdamaian dan kepercayaan serta menjatuhkan China sebagai 

kekuatan global dan kepentingan intelejen yang merupakan langkah atau sebagai 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
27

 Jack C. Plano dan Roy Olton.1999. Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal.17. 

Dalam Anak Agung Banyu Perwita,Yanyan Mochamad Yani.2005. Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, PT Remaja Rosdakarya, Bandung hal.35. Dalam Nur Inayati Fauziyah, Kepentingan 

Nasional dalam Hubungan Internasional”. http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-

84919-SOH101-TUGAS%20PIHI%20WEEK %205.html. Diakses pada tanggal 03 Maret 2014. 

Pukul 12.00 

http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84919-SOH101-TUGAS%20PIHI%20WEEK
http://nur-inayati-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-84919-SOH101-TUGAS%20PIHI%20WEEK
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tindakan pengamatan dalam mendukung sebuah konsep strategis Amerika Serikat 

dalam rangka pencapaian tujuan atau kepentingan, serta untuk meningkatkan 

kerjasama keamanan yang sudah ada diantara kedua negara. 

1.6.2  Konsep National Security (Keamanan Nasional) 

Menurut Frederick H. Hartmann keamanan nasional adalah sebuah konsep 

yang menjelaskan mengenai kondisi dimana negara dapat terlindungi dari 

berbagai ancaman yang terdapat disekitar, baik eksternal atau internal, dan 

memungkinkan negara siap untuk berperang dalam mempertahankan keamanan 

nasionalnya.
28

 Selain itu juga dapat diasumsikan sebagai sebuah bentuk upaya 

sebuah negara untuk mencegah terjadinya perang, terutama melalui strategi 

deterrent, yang dengan kata lain definisi keamanan sering diasumsikan dengan 

kekerasan atau supermasi militer.
29

 

Konsep keamanan nasional (National Security) merujuk pada keinginan 

serta kebutuhan suatu negara untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi 

melalui ekonomi, militer, dan politik serta pengembangan diplomasi, dan secara 

konvensional konsep keamanan nasional menekankan pada aspek kemampuan 

pemerintah dalam melindungi negaranya dari ancaman yang datang dari luar 

maupun dari dalam negara tersebut.
30

 Beberapa langkah yang penting untuk 

memastikan keamanan nasional ialah:
31

 

                                                           
28

 Frederick H. Hartmann, the Relations of Nations (New York, 1967) P.14. Dalam Fachrizky 

Zarkasya, “Konsep Keamanan Nasional”. Dari http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-

Keamanan-Nasional . Diakses pada tanggal 22 Januari 2014. Pukul 08.00 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Fachrizky Zarkasya, “Konsep Keamanan Nasional”, dari 

http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-Keamanan-Nasional diakses tanggal 22 Januari 2014. 

Pukul 08.00 

http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-Keamanan-Nasional
http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-Keamanan-Nasional
http://id.scribd.com/doc/110759819/Konsep-Keamanan-Nasional
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1. Penggunaan diplomasi untuk menggalang sekutu dan mengisolasi 

ancaman. 

2. Penataan angkatan bersenjata yang efektif. 

3. Implementasi konsep pertahanan yang bersifat sipil dan kesiagaan 

dalam menghadapi situasi darurat, termasuk terorisme. 

4. Memastikan daya dukung dan ketersediaan infrastruktur dalam negeri 

yang penting. 

5. Penggunaan kekuatan intelijen untuk mendeteksi dan mengalahkan 

atau menghindari berbagai ancaman dan spionase serta melindungi 

informasi rahasia. 

6. Penggunaan kekuatan kontra-intelijen untuk melindungi negara. 

Sedangkan menurut Alan Collins keamanan nasional adalah sebuah 

kebutuhan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan suatu bangsa melalui daya 

ekonomi, militer serta kekuatan politik dan kepiawaian berdiplomasi.
32

 Upaya 

yang dilakukan suatu negara untuk mempertahankan keamanan nasional biasanya  

mempunyai nilai saing dengan negara lain. Hal ini berkisar mulai dari 

perlindungan informasi yang berkaitan dengan rahasia penting negara untuk 

persenjataan bagi militer hingga strategi bernegosiasi dengan negara atau bangsa 

lain.
33

 

                                                           
32

 Alan, Collins, Dalam Security and Southeast Asia: Domestic Regional and Global Issues, 

Singapore: ISEAS, 2003. Dalam Wenaldy Andarisma, “Teori Keamanan”, Hubungan 

Internassional UNIKOM 08. Dari http://id.scribd.com/doc/47313419/Teori-Keamanan diakses 

pada tanggal 21 September 2013. Pukul 09.00 
33
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Dengan menggunakan konsep diatas dapat membatu penulis 

mendeskripsikan kepentingan intelijen yang merupakan kepentingan lain Amerika 

Serikat melalui kerjasama Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) yang 

termasuk didalam usaha menjaga keamanan nasional dengan latar belakang 

adanya kerjasama keamanan dengan Republik korea yang merujuk pada 

kepentingan politik Amerika Serikat untuk menjatuhkan China sebagai kekuatan 

global. Konsep keamanan nasional disini digunakan untuk mendeskripsikan 

kepentingan intelijen sebagai upaya Amerika Serikat dalam menanggapi dominasi 

China di Asia Timur yang dianggap sebagai ancaman. Kegiatan spionase 

digunakan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan isu yang berdampak 

pada ketahanan nasional yang bertujuan untuk melindungi negara dari berbagai 

ancaman. 

Dalam hal ini Amerika Serikat menyadap, melacak dan memonitori semua 

negara baik lawan atau kawan. Seperti yang dilakukan spionase pada negara 

sekutunya yaitu, Republik Korea atas keragu-raguannya dalam menambil 

langkah-langkah memusuhi China. Namun secara strategis difokuskan terhadap 

target prioritas yaitu, China. Terlihat bahwa pentinganya sebuah organisasi 

intelijen bagi Amerika Serikat sebagai badan yang memberikan intelijen kepada 

pimpinan nasional untuk mengambil sebuah keputusan disamping mampu 

melakukan counter terhadap setiap bentuk ancaman serta dapat menebak 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari suatu ancaman tersebut 
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sehingga dapat membuat usaha pencegahan dari kemungkinan-kemungkian 

tersebut. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif karena berupaya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

peristiwa yang terjadi. Penulis berusaha mendeskripsikan tentang kepentingan lain 

Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA). 

1.7.2 Teknik Analisis Data  

Teknik analisa data pada penelitian ini bersifat induksi, data dikumpulkan 

secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yang 

melibatkan hubungan kausalitas. Teknik analisa data dilakukan melalui analisa 

non statistik dimana data tabel, grafik angka yang tersedia diuraikan dan 

ditafsirkan kedalam bentuk kalimat atau paragraf. Teknik analisis data tersebut 

dilakukan melalui beberapa tahapan yakni klasifikasi data, mereduksi dan 

memberi interprestasi pada data yang telah diseleksi dengan menggunakan teori 

dan konsep. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data terkait dengan teknik penggalian data yang 

harus relevan dengan kebutuhan penelitian dan sumber data yang ada, dalam hal 

ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka ( Library 
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Research ) dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur, seperti buku-

buku, jurnal, majalah, surat kabar dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan 

masalah yang penulis bahas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

mengumpulkan data sebanyak mungkin, kemudian menyeleksi dan 

mengelompokkannya ke dalam masing-masing bab pembahasan yang sesuai 

dengan sistematika penulisan. 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama ruang 

lingkup batasan materi dan ruang lingkup batasan waktu. Hal ini berguna untuk 

membatasi pembahasan agar tidak berkembang kearah yang keluar dari kerangka 

dasar penelitian. 

1.8.1 Batasan Materi  

Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah penulis akan 

memfokuskan pada pembahasan mengenai kepentingan lain Amerika Serikat 

dalam kerjasama dengan Republik Korea melalui Korea-U.S Free Trade 

Agreement (KORUS FTA).  

 1.8.2 Batasan Waktu  

Batasan waktu untuk menandai penelitian ini adalah ketika diumumkan 

negosiasi Free Trade Agreement (FTA) antara Republik Korea dengan Amerika 

Serikat hingga ratifikasi negosiasi sampai berlakunya persetujuan tersebut 2006 – 
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2012 namun dalam penelitian ini menggunakan batasan waktu mulai dari tahun 

2010-2014. 

1.9 Argumen Dasar 

Dari permasalahan ini dapat ditarik sebuah argumen dasar bahwa 

kepentingan Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS 

FTA) ialah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nasionalnya, serta menjaga 

keamanan nasionalnya melalui kepentingan intelijensi dan kepentingan politik. 

Mengacu pada konsep keamanan dan konsep kepentingan nasional bahwa 

kepentingan lain yang diusung oleh Amerika Serikat dalam kerjasama Korea-U.S 

Free Trade Agreement (KORUS FTA) bertujuan untuk menyikapi dan mencegah 

adanya konflik dari berbagai perkembangan isu, terutama isu yang terjadi di Asia 

Timur atau ancaman yang dapat mempengaruhi eksistensinya di dunia 

internasional. 

1.10 Struktur Penulisan 

 Sistem penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagi 

menjadi lima bab, sebagai berikut: 

BAB I 

Pendahuluan. Berisi  Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Konsep/Teori, 

Metode penelitian, Argumen Dasar, Struktur Penulisan. 
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BAB II 

Hubungan antara Republik Korea dengan Amerika Serikat. Berisi Sejarah 

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Republik Korea, Peristiwa yang 

mempererat Hubungan Amerika Serikat dengan Republik Korea, Usaha Amerika 

Serikat dalam Mempererat Hubungan dengan Republik Korea, dan Dampak 

Kehadiran China sebagai Aliansi Republik Demokratik Rakyat Korea. 

BAB III 

Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA). Berisi Proses Terbentuknya 

Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) Sebagai Perjanjian 

Perdagangan Bebas, Korea-U.S Free Trade Agreement (KORUS FTA) Sebagai 

Instrumen Kepentingan Negara, Prinsip-prinsip Dasar dari Korea-U.S Free Trade 

Agreement (KORUS FTA), Perjanjian Korea U.S Free Trade Agreement 

(KORUS FTA), Dampak dan Permasalahannya. 

BAB IV 

Kepentingan lain Amerika Serikat dalam Korea-U.S Free Trade Agreement 

(KORUS FTA). Berisi Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Politik, Pengaruh 

Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara terhadap Republik Korea dan 

Kepentingan Intelijen. 

BAB V 

Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran. 


