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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anti-americanism di Korena Selatan sudah ada sejak sebelum perjanjian 

Shufeldt pada tahun 1883
1
, secara historis menuju pada perang korea yang 

akhirnya terpecah menjadi dua Korea Selatan Dan Korea Utara
2
. Timbulnya 

sentiment negative terhadap hubungan AS dan Korsel ini tidaklah lepas dari 

sosio-poliktik yang terbentuk pada saat itu dimana kepentingan AS lebih kepada 

ketakutan terhadap ancaman komunis dari Korea Utara. Membaurnya kepentingan 

politik pada waktu itu adalah Setelah masa pertempuran sekitar  tiga tahun 

sebelum gencatan senjata ditawarkan Amerika kepada Korea Selatan dan Korea 

Utara, yang saat itu merupakan negara pendukung untuk pertahanan Korea 

Selatan menawarkan kepada pihak pemerintah Korea Selatan untuk kerjasama 

pertahanan kepada Syngman Rhee.
3
 Mengingat perang korea tepatnya pada 

genjatan senjata setelah terjadi kebuntuan penyerangan terhadap Korea Utara yang 

tidak banyak menuai hasil perluasan wilayah Korea Selatan tahun 1951 – 1953 

dan  kebutuhan pertahanan pada yang tidak memadai untuk mengahadapi Korea 

Utara yang mana China dan Uni Sovyet sebagai negara kuat pendukung Korea 

Utara.  

                                                             
1
 Ben Duncan. Anti amaricanis and nasional identity in south korea. 2009.  

2 Penggunaan nama negara Korea Selatan dan Korea Utara dalam bab selanjutnya akan disebut 

Korsel dan Korut 

3
President Pertama Korea Selatan periode 1948 Agustus – April 1960.  Baca 

http://www.history.army.mil/books/AMH-V2/AMH%20V2/index.htm#html . Hal: 217 

http://www.history.army.mil/books/AMH-V2/AMH%20V2/index.htm#html
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Tawaran kerjasama pertahanan oleh Amerika Serikat pada waktu itu 

disebabkan oleh alasan kekhawatiran terhadap Korea Utara DPRK,
4
 akan 

melakukan invasi kembali. Sehingga dengan proses negosiasi terhadap presiden 

Korea Selatan Syngman Rhee sepakat untuk menyetujui perjanjian pertahanan 

tersebut,
5
 dengan beberapa hal yang ditawarkan oleh Amerika salah satunya 

adalah pakta pertahanan beserta insentif ekonomi sebagai imbalan atas 

kesepakatan tersebut.  

Perjanjian yang ditawarkan oleh Amerika Serikat melalui Mutual defence 

treaty secara garis besar meliputi pembagian wilayah sebagai pangakalan militer 

(Area and Fasility), pembagian wilayah hukum (Jurisdiction ), dan hak istimewa 

dan Imunitas (Privileges And Immunities)
6
. Dari kesepakatan bersama tersebut 

mempunyai point utama “Status of force agreement”  yang ditawarkan yaitu 

dalam Pasal IV meliputi autoritas wilayah laut, udara dan darat.
7
 Status of force 

agreement sendiri adalah satu bentukan pakta atau perjanjian yang dibuat oleh 

Amerika serikat dengan negara member/ anggota SOFA meliputi penempatan 

militer dinegara anggota, perjanjian ini memfokuskan pada bentuk militer yang 

menyangkut pengaturan keamanan komprehensif, yang didalamnya menyangkut 

hak-hak dan keistimewaan personil militer di negara anggota atau negara tuan 

rumah,
8
 untuk mendukung pengaturan keamanan yang lebih besar.

9
 

                                                             
4
 Democratic Pepople’s Republic of Korea 

5
 Perjanjian pertahanan disetujui oleh Syngman Rhee padat tanggal 27 Juli 1953 

6
 Lihat: uskoreainstitute.org/...content/.../2006-SAIS-USKI-YB-Chapt4 

7
 Status of force agreement “What Is It, and How Has It Been Utilized?” Hal: 16. 

http://assets.opencrs.com/rpts/RL34531_20080616.pdf  
8
 Negara anggota yang dimaksud adalah negara Service member dan Ngera tuan Rumah adalah 

Negara Host. Yang aman istilah tersebut merupakan sebutan dalam perjanjian SOFA  

http://assets.opencrs.com/rpts/RL34531_20080616.pdf
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Dari persetujuan presiden Korea Selatan terhadap kesepakatan bersama 

atas perjanjian SOFA tersebut ternyata menimbulkan permasalahan dan 

ketimpangan yang mengorbankan masyarakat, tepatnya sejak aplikasi kerjasama 

keamanan tersebut. Permasalahan yang dirasakan Masyarakat Korea Selatan 

adalah banyaknya penekanan kebijakan pemerintaha Korea Selatan, seperti halnya 

diatas pembukaan kembali pasar/ import sapi dari Amerika. Ketidak berpihakan 

pemerintah terhadap peristiwa terbunuhnya dua gadis yang tewas karena 

persenjataan militer Amerika, dan terbunuhnya dua orang sipil karena tertimpa 

alat angkut senjata berat Amerika.  Dengan ketidak berpihakan pemerintah 

terhadap kejadian tersebut memberikan pandangan buruk terhadap peran Amerika 

Serikat dan aplikasi SOFA di Korea Selatan.  

Dengan merujuk pada tragedi tewasnya dua gadis korea yang terlindas 

kendaraan lapis baja (armored vehicle)  seberat 60 Ton pada 13 juni 2008 dari 

tentara Amerika Serikat pada september 2002
10

 kemudian kasus terbunuhnya 

warga negara Korea Selatan karena tindak kekerasan oleh anggota militer 

Amerika Serikat dan yang terkhir protes Amerika terhadap eksport daging sapi ke 

Korea selatan yang dibuka oleh pemerintah tahun 2003 tepatnya pada bulan Mei – 

Agustus 2008 kebijakan itu dilakukan karena ketakutan wabah sapi gila (mad cow 

disease)
11

. Rangkain kekerasan dan kelalain dalam kasus tersebut memberikan 

efek buruk pada kerjasama Korea Selatan dan Amerika dimata rakyat Korea. 

                                                                                                                                                                       
9
 http://www.usfk.mil/usfk/sofa.sofa.overview.359  diakses pada tanggal 13-01-2013 

10
 Disebut sebagai peristiwa/ Tragedi Yangju Highway Incident. Thesis dari Young hong. “Source 

anti America in south korea”. Hal 2 
11

 Ibid hal. 2 

http://www.usfk.mil/usfk/sofa.sofa.overview.359
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Dari peristiwa diatas memberikan indikasi negatif terhadap Amerika 

Serikat karena dengan hubungan yang terjalin antara kedua negara mempengaruhi 

kebijkan pemerintah Korea Selatan, seperti dalam kasus terbunuhnya dua gadis 

sekolah karena terlindas kendaraan lapis baja tersebut, tidak tindakan yang 

diberikan sebagai bentuk konsekwensi oleh  pemerintah Korea Selatan kepada 

angota militer Amerika Serikat dan alasan yang tidak secara rasional adalah 

menolak tuduhan terhadap kejadian, bahwa peristiwa tersebut bukan pada wilayah 

hukum (yuridiksi) mereka dalam uji coba GIs tahun 2002
12

, sehingga prespektif 

yang muncul di masyarakat semakin menguatkan buruknya aplikasi kerjasama 

Korea Selatan dan Amerika Serikat yaitu ROKUS Alliance (Republic Of Korea-

United States Alliance). Sehingga Peran yang seolah dominan ini membuat Status 

of force agreement yang disepakati memunculkan stigma terhadap Amerika yaitu 

anti-Amerika (Anti-Americanism).  

Ketakutan terhadap keadaan yang memungkinkan mengorbankan 

masyarakat secara luas, alliansi kemiliteran tersebut menjadi ancaman bagi 

masyarakat khususnya secara tidak langsung pada bentuk psykis individu dalam 

ruang lingkup sosial melihat pada point utama pasal IV tentang penyediaan 

wilayah beserta aturan hukum yang berlaku yang mana ketimpangan hukum yang 

ada bertabrakan dengan aturan hukum dari penjanjian tersebut yaitu hukum SOFA 

dan hukum lokal, sehingga demikian memuncul gerakan anti-amerika dikalangan 

masyarakat yang  menekankan pada peristiwa – peristiwa yang sudah terjadi.  

                                                             
12

 Geographic Informations System adalah sistem informasi kemiliteran yang biasa dipakai untuk 

komunikasi, untuk wilayah tertentu dalam sistem ini mencakup pemetaan geografis daerah 

setempat. 
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Gerakan anti-amerika di Korea Selatan muncul karena beberapa kategori 

yang pertama adalah persoalan “emotional” (Panmi-jungso) dan “ideological” 

(Panmi-jooeui)
13

. Gerakan tersebut banyak dipelopori oleh gerakan muda yang 

aplikasinya kepada masyarakat dengan tujuan membangun identitas bangsa dan 

kesetaraan hak (Human right), seperti contoh gerakan yang dipelopori generasi 

muda adalah dengan mengadakan festival anti-amerika pada mei tahun 2001 (Oh! 

NO- USA), tujuan festival/ konser ini sebagai bentuk solidaritas bangsa atas tindak 

kekerasan yang dilakukan tentara Amerika terakhir ini. Contoh gerakan yang 

kedua adalah “Three Eight Six Generation” yang menandai protest pada peristiwa 

Kwangju, gerakan ini dinilai sebagai pioneer gerakan radikal anti-Americanism 

pada waktu itu sekitar tahu 1980
14

. Dan pada 3 mei 2008 masyarakat melakukan 

protest. Demonstrasi terhadap pemerintah “Lee Myung Bak” atas kerjasamanya 

dengan Amerikas serikat terhadap import daging sapi gila
15

, dan gerakan anti-

amerika yang di pelopori oleh generasi muda adalah seorang penyayi sekaligus 

aktivis korea, “Yoon min-Suk”  dengan  menyanyikan lagu protes dengan judul 

“Fucking USA”  yang dibuat pada tahun 2002.
16

 

 

                                                             
13

 Gerakan emosional adalah gerakan yang dilakukan generasi muda Korea Selatan yang mana 

gerakan bersifat kolektif dan dasar pemikiran gerakan emosional adalah pada hak-hak masyarakat/ 

individu untuk menadapatkan kesetaaraan hukum yang sama. Gerakan ideology adalah gerakan 

yang banyak dipelopori generasi tua yang mana pemikiran mereka terkonstrak oleh peristiwa masa 

lalu seperti kerusuhan Kwangju, yang mana secara langsung gerakan ini membentuk ideology 

Anti-Americanism. Yongmi. “Pragmatic Anti-americanism in south korea”. 2004. Yongshik 

bong. Freemant postdoctoral fellow. Welley College. Baca Jinwung Kim; shalaman 156.   
14

 Thesis. Young Hong. “Source anti-Americanism in south korea”. 2008. California. Naval 

Postgaraduate School.  

15
 Ibid. hal 2 

16
 “Ohno Becomes Most Reviled Athlete in South Korea”, Fox News, 20 February 2010. 

http://www.foxnews.com/sports/2010/02/20/ohno-reviled-athlete-south-korea/ 
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Gerakan tersebut merupakan gerakan kolektif yang secara langsung 

bergerak ketika tindakan militer Amerika Serikat melukai rakyat Korea Selatan. 

Seperti yang dilakukan ketika tahun 2008 sesuai penjelasan diatas gerakan 

kepedulian masyarakat terhadap hak-hak yang harus didapatkan oleh setiap 

individu sebagai negara Host. Gerakan Anti-Amerika yang terjadi di masa lalu 

merupakan gerakan sosial yang secara luas masih tergolong masuk dalam institusi 

penting seperti golongan sayap kanan di pemerintahan. Namun gerakan ini lahir 

ketika masa pemerintahan Sygman Rhee yang bersenjatakan undang-undang NSL 

(national security law)  banyak membersihkan golongan komunis dipemerintahan, 

hal tersebut karena latar belakang presiden Sygman Rhee berpendidikan barat
17

. 

Hal tersebutlah yang mendorong gerakan Anti-Amerika di Korea Selatan muncul 

dengan secara ideology menginginkan kebebasan dari Amerika Serikat. 

Sangat berbeda Anti-Amerika di Korea Selatan setelah masa transisi 

demokratis sejak kepemimpinan Lee Myungbak, protes yang dilakukan 

masyarakat terhadap militer Amerika Serikat lebih bersifat kolektif artinya adalah 

protes dalam bentuk lebih damai dan menyebar tumbuh ketika ada peristiwa 

terhadap penindasan yang dilakukan militer Amerika Serikat para pendemo 

dengan serentak akan melakukan unjuk rasa besar-besaran, seperti yang dilakukan 

ketika protes daging impor sapi gila,mereka kembali menyuarakan protes dengan 

serentak di berbagai penujuru kota. 

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti bahwa anti-

amerika di Korea Selatan muncul karena ada ketimpangan kesepakatan terutama 

                                                             
17 Eckert, Carter J. “Korea Old and New History. Soul. Ilchohak. 1990.  
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pada pasal perjanjian yang disepakati yang lebih banyak memberikan autoritas 

kepada Amerika Serikat, kemudian autoritas yang dimiliki dirasa tidak 

menguntungkan masyarakat jika tragedy – tragedy pembunuhan mengorbankan 

rakyat. Dengan hemat penulis menyebutkan bahwa kerjasama joint force 

agreement Korea Selatan dan Amerika Serikat bermasalah pada perjanjian yang 

disepakati sehingga permasalahan tersebut memunculkan anti-amerika.                                                                                                                                                                                    

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian maka dapat ditarik suatu 

perumusan masalah sebagai berikut :  “Mengapa kerjasama Korea Selatan-

Amerika (Status of Force Agreement) memunculkan sentimen negatif (Anti-

Americanism) dikalangan Rakyat Korea Selatan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan acuan rumusan masalah yang ada , maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui “Sejauh mana pengaruh Status of Force Agreement 

Menimbulkan gerakan anti-americanism bagi Rakyat Korea Selatan”.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Ada dua manfaat dari penelitian ini yang bisa diambil yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis dan Praktis 

Dengan dilakukanya penelitian ini secara teoritis diharapkan agar 

dapat memperdalam kajian hubungan International dalam konteks kerjasma 

Alliansi antar Negara dan secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan 
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pemahaman tentang gerakan sosial “Social Movement” di Korea Selatan yaitu 

kajian munculnya Anti-Americanism di Korea Selatan melalui “Alliansi” 

kerjasama pertahanan Status of Force Agreement Amerika dan Korea Selatan 

(ROKUS). 

1.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian Berbagai penelitian yang di lakukan mengenai hubungan ROK 

dengan AS sebelumnya,  Seung-Hwan Kim
18

, melakukan penelitian terkait 

gerakan anti-Americanism pasca 9/11 yang ada di ROK, peenelitiannya 

menunjukan gerakan anti-Americanism di Korea mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan pasca tragedi 9/11, hal ini dipicu oleh berbagai hal yang telah 

lama ada, terutama kebijakan AS yang di keluarkan oleh President George W. 

Bush membawa dampak signifikan gerakan anti-Americanism yang telah ada 

sebelumnya. Klasifikasi  KORUT sebagai Negara Axis of Evil oleh AS adalah 

sebagai pencetus signifikansi kenaikan anti-Americanism di KORUT. Klasifikasi 

tersebut menjadikan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara merenggang 

sesudah mereka menyepakati kebijakan yang di kenal kebijakan sinar matahari 

(sunshine policy)
19

. Akan tetapi karena ROK dan AS mempunyai hubungan dekat 

dengan AS. KORUT tidak mau memiiki hubungan yang semakin jauh dengan 

ROK sedangkan dilain pihak ROK mempunyai hubugan yang dekat dengan AS, 

AS sudah dianggap musuh oleh KORUT dalam hal ini. Kebijakan oleh AS atas 

KORUT sebenarnya sudah di tentang oleh ROK, ROK beranggapan 

                                                             
18

Op.cit  Seung-Hwan Kim, 2002, Korea-Anti America, Copyright © 2002 by The Center for 

Strategic and International Studies and the Massachusetts Institute of TechnologyThe Washington 

Quarterly 
19

 Kebijakan ini lebih menekanakan kontrak dan kerja sama dalam hal upaya  proses reunifikasi 
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dikeluarkannya kebijakan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya AS tidak 

begitu peduli terhadap kepentingan alliance. 

 Seung-Hwan Kim juga menegaskan pentingnya alliance di antara kedua 

Negara itu, keduanya harus bisa mengalah agar anti-americanisme tidak terus 

mengalami suatu penigkatan yang pesat antara lain bagi ROK ; media massa yang 

ada di ROK seharusnya tidak semakin membuat suasana semakin keruh dangan 

menonjolkan segi negatif dari AS itu sendiri karena media massa sangat efektif 

dalam membentuk opini publik, rakyat ROK harusnya sadar akan  pentingnya 

alliance terhadap perekonomian dan keamanan ROK. Sedangkan  AS menurut 

Seung-Hwan Kim seharusnya lebih menyakinkan pentingnya alliance bagi kedua 

belah pihak, tidak bertindak secara arrogant terhadap ROK yang bisa 

menyebabkan sentiment gerakan anti-Americanis semakin berkembang dan lebih 

mendalami nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat ROK agar tidak terjadi 

misunderstanding diantara ke dua belah pihak.  

Dari uraian diatas bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya ke dua 

belah pihak mempunyai tingkat interdepensi yang cukup kuat sehingga diantara 

kedua belah pihak sudah seharusnya menjaga agar eksistensi alliansi tetap ada.  

Berbeda dengan penelitian yang peneliti fokuskan yaitu pada 

permasalahan kerjasama/ alliansi yang mempengaruhi pada munculnya sentiment 

negative anti-americanism di masyarakat, sedangkan penelitian Seung-Hwan Kim 

fokus pada bagaimana upaya dari kedua belah pihak meredakan gerakan anti-

Americanism. 
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Penelitian yang kedua tentang paradigma dalam masyarakat sosial yang 

berinteraksi karena kepentingan dan kebutuhan, menurut Ernesto Laclau dalam 

Papernya
20

, bahwa munculnya sosial movent selalu dilatar belakangi oleh 

beberapa aspek yang menghimpit atau menekan ruang gerak masyarakat sosial 

ataupun ketidak berpihakan pemerintah terhadap masyarakat sehingga 

menimbulkan protes akan kebutuhan tersebut. Sama halnya dengan pandangan 

terhadap mumculnya gerakan sosial dimasyarakat, namun gerakan yang muncul 

menekankan pada paradigma traditional merunut pada kelas sosial. 

Dari paper tersebut dapat diambil beberapa fokus yaitu lebih menekankan 

pada stigma sosial terhadap permasalahan gerakan sosial dahulu “old social 

movement” masyarakat dibagi menjadi kelas-kelas dan ketimpangan ekonomi. 

Dalam hal ini ini hampir sama dengan yang penulis kemukakan sebagai fokus 

penelitian tetapi berbeda dalam pandangan terhadap munculnya gerakan sosial 

saat ini, yaitu lebih menekankan pada faktor politik identity, culture yang 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sepertihalnya Faktor negative dari 

munculnya pengaruh politik dari kerjasama yang diusung kedua belah pihak 

ROKUS. 

Penelitian yang ketiga adalah anti amerika di jepang, pada pertengahan 

tahun 1960 ketika Jepangdan Amerika Serikat membuat perjanjian keamanan 

yang di kenal U.S – JAPAN security treaty atau dalam bahasa jepang Ampo Toso. 

Gerakan anti amerika ini diprakarsai oleh satu gerakan haluan kiri di jepang yang 

merasa perjanjian itu bertentangan dengan hak-hak masayarakat umum, yaitu 

Ampo Hantai di tahun 1960 yang menuntut perjanjian keamanan tersebut 

                                                             
20

 Ernesto Laclau. New social movement and the plurality of the social. London. 

http://www.cedla.uva.nl.../29newsocialmovement/pp-27-42(laclau).pdf. Diakses pada tanggal 03 

desember 2012. 
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direvisi
21

. Ampo Hantai yang pada waktu itu terkenal umum sebagai gerakan 

radikan yang di pelopori front kiri yang beridiologikan komunis (JCP-Jepang, 

partai komunis), serikat bawah (Soh Yo), sosialis (JSP-Jepang, partai sosialis 

Jepang) dan gerakan radikal Mahasiswa Marxis yang lebih dikenal dengan 

Zengakuren
22

.  

Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa gerakan Ampo Toso atau 

perjanjian keamanan yang muncul tahun 1957-1960 tersebut memunculkan 

gerakan penolakan dari masyarakat yaitu Ampo Hantai, gerakan inilah yang 

umum dikenal sebagai pandangan utama anti-Amerika di Jepang terlebih gerakan 

revolusioner baru yang lebih keras “Zengakuren” yang banyak di ikuti oleh 

mahasiswa dan gerakan kiri namun dalam penelitian juga menyebutkan bahwa 

Zengakuren yang terkenal tersebut menjelaskan bahwa gerakan tersebut sulit 

mendefinisikan anti-Amerika tetapi memaknai  pergeseran ideology dan 

persaingan. Begitupun juga pemaknaan anti-Amerika dalam penelitian tersebut 

menjabarkan bahwa definisi dari anti-Amerika yang muncul adalah multi 

persepsi, dimana sikap anti-Amerika yang ditunjukkan untuk siapa? Untuk 

Amerika khususnya pemerintahnya, masyarakat atau budaya Amerika.  

Sehingga dari penelitian tersebut diketahui bahwa gerakan anti –Amerika 

lahir dari ketidak setujuan atas perjanjian keamanan dan  pergeseran ideology hal 

tersebut mengartikan bahwa pandangan awal dari berakhirnya perang pasifik 

“Pearl Harbour” yang berakhir kehancuran Hiroshima dan Nagasaki membuat sisi 

negative dari Amerika melekat di rakyat Jepang. Melihat dari sejarah yang tidak 

harmonis tersebut membuat pergerakan menolak perjanjian kemanan “Ampo 

Toso” kahirnya melibatkan seluruh masyarakat Jepang pada umumnya, seperti 

kejadian atau peristiwa “Sinagawa” tahun 1960 protes terhadap lahan masyarakat 

yang dipakai oleh Amerika Serikat untuk basis militer di Okinawa. Berbeda 

                                                             
21

“Anti-Americanism in Zengakuren 1957-1960”. 

http://studiesonasia.illinoisstate.edu/seriesIV/documents/3-Kaplan_001.pdf 

22
 Ibid. hal 1-2 
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dengan apa yang peneliti fokuskan yaitu lebih menekankan pada anti-

Amerikanism yang berlatar pada ideology nasionalisme dan kesenjangan 

perjanjian keamanan yang dibuat sehingga mengorbankan rakyat. Sedangkan pada 

penelitian yang di jelaskan oleh Zackary Kaplan,
23

 tentang pergerakan “social 

movement” di Jepang melalui Zengakuren movment menekankan pada konflik 

masyarakat yaitu konflik lahan rakyat yang dipakai pangkalan militer Amerika 

Serikat di Okinawa, dan juga pergeseran ideology paska perang pasifik. 

Tabel: 1.1 posisi Penulisan 

No Nama/ Judul Metodologi Hasil 

 

1 

1. Seung Hwan Kim. 

Korea-Anti America/ 

The Center for Strategic 

and International 

Studies and the 

Massachusetts Institute 

of TechnologyThe 

Washington Quarterly 

Eksplanatif.   1. Seung Hwan Kim mengemukakan 

anti-americanism ada sejak 

terjadinya kerjasama antara AS-

ROK. 

Dalam penelitian lebih meitik 

beratkan pada pentingnya alliansi, 

2. Ada indikasi ketidak berphakan 

media massa yang ada di ROK 

terhadap perilaku AS, karena lebih 

menonjolkan sisi negative AS. 

3 2. Ernesto Laclau New 

Social Movement and 

The Plurality OF The 

Social 

Eksplanatif 

deskriptif, 

menggunakan 

pendekatan 

konsep 

1. Keberpengaruhan bebrapa aspek 

sosial seperti agen/aktor sebagai 

peran utama dalam masyarakat, 

yang kemudian memunculkan 

paradigm dalam kehisupan 

                                                             
23

 Ibid. hal 1-5 
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tradisional 

sosial 

movement 

sosial, dengan beberapa faktor, 

“kepentingan, kebutuhan, 

identity dan konflik”. 

2. Ernesto menjelaskan bagaimana 

sosial movement itu muncul 

dalam struktur sosial yang 

berinteraksi dalam kepentingan 

sehingga menimbulkan konflik. 

Dari itu Ernesto melihat struktur 

sosial dari konsep tradisional 

yang memunculkan sosial 

movement yaitu “identity of the 

agent, kind of conflict, unified 

political space” 

 3. Zackary Kaplan  

Anti-americanism in 

Zengakuren 1957-1960.  

 3. Gerakan sosial muncul karena 

ketidak setujuan masyarakat 

Jepang terhadap perjanjian 

kemanan “Ampo Toso”. 

4. Gerakan muncul dari masyarakat 

basis kiri, komunisme, sosialis 

dan mahasiswa halaun Marxis 

5. Penekanan dalam pergeseran 

ideology pasca perang pasifik. 

6. Pembedaan antara anti-

americanism dan pergeseran 
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ideology Jepang. 

 4. Dewangga. Pengaruh 

Alliansi ROKUS 

(Republic of Korea-

United States Alliances) 

terhadap munclnya 

Anti-Americanism di 

Korea Selatan  

Eksplanatif. 

Teori new 

social 

movement, 

Konsep 

alliansi. 

1. Muculnya gerakan sosial 

movement di korea selatan 

diketahui karena sentiment 

negative terhadap negara AS 

lebih besar dari pada kebutuhan 

kerjasama yang dibangun 

daripada pandangan masyarakat.  

2. Anti-Americanism yang ada 

berdasar dari gerakan yang 

merasa tidak puas akan tindakan 

AS yang banyak merugikan 

masyarakat Korea Selatan, baik 

dalam masyarakat ataupun di 

pemerintah terkait kebijakan. 

3. Gerakan sosial anti-amerika yang 

ada dilandasi karena ruang gerak 

masyarakat terancam oleh 

dominasi AS di wilayahnya. 

4. Gerakan sosial yang muncul di 

Korea Selatan merupakan isu-isu 

baru yang termasuk pada gerakan 

sosial baru, yang lebih dekat 

dengan politik identity. 
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1.7         Landasan Konsep / Teori 

Berkaitan dengan judul yang penulis bahas untuk menjelaskan mengenai 

bagaimana kerjasama ROKUS memunculkan gerakan sosial anti Amerika  penulis 

menggunakan  Alliances dan Social Movement. 

1.7.1 Alliance Concept 

Alliansi (Alliance) dalam study keamanan merupakan salah satu dari 

bentuk kepentingan negara (state interest), yaitu alliansi sebagai alat utama 

untuk meningkatkan keamanan negara kepada ancaman eksternalnya maupun 

dalam hal ini termasuk pada ancaman internal. Menurut Kennet Walts’ dalam 

pengertian internasional realism, bahwa negara sebagi unitary actor yang 

mempunyai kepentingan untuk negaranya, Walts mencatatkan bahwa negara 

untuk mencapai kepentingan itu agar maupun tidak jatuh mengunakan uapaya 

baik internal maupun eksternal (internal effort-eksternal effort) termasuk 

menguatkan gerakan, memperluas alliansi, ataupun memeperlemah dan 

menguatkan satu sama lainya.
24

 

Untuk melihat alliansi yang dijalin Korea Selatan dan Amerika Serikat ini 

dilatar belakangi oleh kebutuhan satu sama lainya, dari pihak Korea Selatan 

karena negaranya terancam oleh Korea Utara dengan ideology komunis dan 

kepemilikan nuklir, sedangkan dari pohak Amerika lebih kepada kepentingan 

untuk mencover meluasnya ideology komunis saat itu, yang kemudian 

terbentuk sebuah alliansi kekuatan militer bersama. Sehingga pemikiran awal 

adalah karena ancaman dan kebutuhan kekuatan militer karena Korea Selatan 

                                                             
24

 Security studies. Paul. D. William. Routledge. 2008. London and Newyork 
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sebagai suatu potensi ancaman besar karena kepemilikan nuklirnya yang 

sewaktu-waktu bisa saja digunakan Korea Utara untuk menyerang Korea 

Selatan. Dengan demikian Korea Selatan semakin mempertahankan alliance 

dengan AS.  

Alliansi yang dibentuk sebagai antisipasi ancaman melihat pada Pasca 

perang korea tahun 1951-1953 yang menyebabkan pemisahan Korea menjadi 

dua Negara, Korea Utara yang di bantu oleh Unisoviet dan Korea Selatan yang 

di bantu oleh Amerika melalui bantuan militer dalam kepakatan Shufflet, 

membuat Korea Selatan sampai sekarang merasa masih membutuhkan, 

walaupun Korea Utara merupakan saudara bagi Korea Selatan di masa lampau, 

masih bersikap hati-hati terhadap Korea Utara. Apalagi dengan klaim 

bahwasanya KORUT sudah bisa membuat nuklir yang bisa meluluhlantakan 

semua benda dengan sekejap membuat Korea Selatan semakin khawatir. 

Dengan demikian Joint Force Agreement yang disepakati oleh AS masih 

sangat di butuhkan oleh Korea Selatan, walaupun atmosphere anti-

Americanism semakin menggurita akibat berbagai hal apalagi setelah 

terbunuhnya masyarakat dan pasca tragedy  9/11.  

1.7.2 New Social Movement Theory 

Social Movement Theory atau biasa disebut teori gerakan sosial adalah 

teori yang masih memerlukan penjelas lebih terkait gerakan sosial tersebut, 

dengan melihat fenomena yang terjadi, sepertihalnya fenomena yang 

sebenarnya terjadi di masyarakat, bukan hanya itu teori gerakan sosial 

memerlukan aplikasi teori yang lebih luas/ isu-isu baru dan memerlukan 
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penjelasan sistem yang terkonsep untuk menganalisa fenomena sosial.
25

 

Termasuk perkembangan teori sosial movement baru dimana lebih 

menekankna pada fenomena sosial pos-industri seperti politik identitas, budaya 

dan gerakan sosial kehidupan termasuk didalamnya perdamaian, isu perempuan 

dan lain-lain. 

Terori gerakan sosial baru (New Social Movement) memiliki pandangan 

luas dalam penjelasan fenomena yang terjadi termasuk aktor yang bergerak 

yang dahulu hanya terpaku pada kelas buruh, petani dan kelas-kelas sosial, 

namun gerakan sosial baru meliputi kaum intelektual, mahasiswa, anak-muda 

bahkan kelas mengah. Isu – isu yang di usung berbeda-beda menurut 

kepentingan bagaimana gerakan sosial ini dapat menghasilkan sebuah tujuan, 

baik melalui perjuangan atau tuntutan pengakuan terhadap yang diperjuangkan 

seperti contoh pergerseran budaya asing yang mempengaruhi dan  menglobal 

sehingga masyarakat merasa terhimpit ruang geraknya, sehinga timbullah 

gerakan – gerakan sosial dimasyarakat.  

Gerakan tersebut dapat berupa gerakan kelompok maupun dari kesadaran 

individu yang secara kolektif membentuk kesadaran akan kepentingan 

bersama, sama halnya menurut Johnston and Klandermans; Social movement 

are shaped by culture and at the same time themselves form and transform 

culture.
26

 

                                                             
25

 Theory of Social Movement. C.A Rootes. Universitas of Kent, Canterbury. UK. (This is a 

slightly revised and corrected version of an article published in . Philosophy and Social Action 

16(4) 1990: pp. 5-17) 
26

 “Between old and new: social movement culture change”. Leo d’anjou and John Van Male. 

Article. www.google.com/ Between - old  and – new- social movement-culture-change. Diakses 

pada tanggal 5 Desember 2012. 
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Pengertian tersebut juga diperjelas dengan pemahaman Alain Touraine; 

bahwa gerakan sosial (Social movement) itu terlahir dari fenomena sosial, 

dimana lebih menenkankan pada masyarakat sebagai jaringan sosial yang 

terhubungan bukan sebagai institusi yang tersentral. Namun pusatnya adalah 

sosiologi di masyarakat yang terjadi seperti gerakan sosial/ aksi sosial yang 

menjadikan  saling terhubung  (relationship)  dan menghasilkan sebuah 

perubahan (Transformasi)
27

. Selain itu Menurut Michael Useem, 

mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif terorganisasi, yang 

dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial
28

. Perlawanan atau desakan 

untuk mengadakan perubahan dapat dikatagorikan sebuah gerakan sosial. 

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya 

ketidak adilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain, 

gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan 

rakyat atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil
29

. 

Secara teoritis gerakan sosial merupakan  sebuah gerakan yang lahir dari 

dan atas prakarsa maysarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, 

kebijakan atau struktur pemerintah. Tuntutan perubahan dapat terjadi karena 

kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada 

atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian masyarakat. Karena 

                                                             
27

 Ibid., 4-6 
28

“Teorypergerakansocial”,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14850/1/09E01247.pd

f diakses 13 Juni 2012 
29

 Ibid., 27-28 
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gerakan sosial lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun yang terjadi 

ditubuh pemerintah akan menjadi sorotannya
30

. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Kerangka Pemikiran  

1.8.2 Peringkat Analisis 

Berdasarkan Metodologi Hubungan international, penelitian disini 

menggunakan jenis level analisis Induksionis (tingkat unit eksplanasi lebih 

tinggi dari unit analisa)
31

. Dimana unit analisa  dua variable satu sebagai 

Independent berada pada “Pengaruh Alliansi Status of Force Agreement” yang 

mempengaruhi adanya   “Gerakan anti-Amerika” sebagai variable dua 

dependent. Dan analisis data yang digunakan adalah Eksplanatif. 

1.8.3 Ruang Lingkup penelitian  

Batasan  waktu pembahasan yang digunakan pada penelitian ini ditetapkan 

dengan mendasarkan pada data-data relevan yang dapat ditemukan sebagai 

dasar observasi penelitian. Rentang waktu data yang ditetapkan sebagai batas 

waktu penelitian adalah data yang diperoleh pasca tragedi 11 September 2001 

sampai 2010 karena pada tahun tersebut sebagai titik akumulasi kejenuhan 

akan meningkatnya peristiwa - peristiwa yang mengorbankan masyarakat 

Korea Selatan. Untuk data pendukung lainya tidak menutup kemungkinan 

penulis mengambil data tahun 2000 dikarenakan sekitar tahun tersebut kejadian 

terbunuhnya warga sipil Korea dan penekakan kebijakan mulai dirasakan 

                                                             
30

 Ibid 
31

 kerena unit analisa berada pada gerakan anti-amerika dan unit eksplanasi sebagai penjelaas 

pengaruh alliansi ROKUS. Unit eksplanasi pada tingkat lebih tinggi (analisa 

“induksionis”).Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, (Jakarta: 

LP3ES, 1994).hal. 38 
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dilakukan oleh  Amerika sebagai negara Host. dan untuk mendukung 

obyektivitas penulis akan mengabil data tambaan lainya untuk mendukung 

akuratnya penelitian. 

1.8.4 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan jenis ekplanatif dimana penelitian yang 

dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengamati fenomena dan menjelaskan 

hubungan antara dua atau lebih gejala atau variable.
32

 

 

 

1.8.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa studi pustaka untuk lebih akurat dalam penelitian ke ilmuan. Sumber 

penelitian diperoleh dengan cara- mencari data-data yang berkaitan dengan 

focus permasalhan melalui, buku, artikle, jurnal, media cetak, elek tronik dan 

Internet. Menyeleksi dan pengelompokan bab sehingga sesuai dengan 

sisitematika penulisan. 

1.8.6 Teknik analisis data 

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, 

yaitu mengungkapkan gejala secara konsektual melalui data secara terperinci, 

penggambaran persoalan fakta-fakta yang ada kemudian menarik kesimpulan. 

Sebagai data pendukung peneliti menggunakan angka statistik untuk lebih jelas 

dalam menggambarkan dan menjelaskan. 

                                                             
32

 Ulber Silalahi.2009. Metodologi Penelitian Sosial. P.T. Rafika Aditama: Bandung.hal.30. 
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1.9        Hipotesa 

Dari fenomena permasalahan yang ada maka peneliti dapat menarik 

hipotesa sebagai kesimpulan awal atau sementara, bahwa dengan alliansi Joint 

Force Agreement yang terjalin, memberikan kontribusi terhadap timbulnya 

sentiment negative di rakyat Korea Selatan, salah satunya adalah sensitivitas 

ideology yang tertanam pada rakyat Korea Selatan pasca kerusuhan Kwangju 

yang kemudian melekat dalam benak mereka terhadap eksistensi Amerika 

Serikat di Korea Selatan.  

Dengan kata lain alliansi Joint Force Agreemnent tersebut memberikan 

dampak buruk terhadap warga sipil di Korea Selatan Sebagai akibat dari 

implementasi kerjasama keamanan itu, Sepertihalnya ketidak berpihakan 

pemerintah terhadap kasus pembunuhan pelajar dan warga sipil dengan 

mengabaikan tuntuan rakyat kepada militer Amerika Serkat.  
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2.0 Struktur Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara keseluruhan dapat dibagai 

menjadi empat bab sebagai berikut: 

BAB 1 pendahuluan, (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, landasan konsep dan teori, metode penelitian, hipotesa, 

struktur penulisan dan alur pemikiran. 

BAB II Terbentuknya Alliansi Rokus, SOFA, Kepentingan Korea Selatan, 

Kepentingan Amerika Serikat,  

BAB III Pengaruh perjanjian SOFA terhadap munculnya gerakan Anti-

Amerika 

BAB IV Penutup  

 

 

 

 


