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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah yang terjadi di Semenanjung Korea memang menegang kembali 

setelah Korea Utara pada 23 November 2010 lalu membombardir pulau 

Yeonpyeong. Serangan yang dilakukan Korea Utara tersebut menewaskan 2 

orang warga sipil, 2 orang anggota mariner Korea Selatan dan juga 18 orang juga 

terluka akibat serangan tersebut.1 Setelah sebelumnya juga pada bulan Maret 

tahun 2010 lalu, Korea Utara juga menenggelamkan kapal kovert Cheonan milik 

angkatan laut Korea Selatan dengan serangan torpedonya yang menewaskan 46 

orang pelaut Korea Selatan.2 Serangan tersebut bukan yang pertama kali 

dilakukan oleh pihak Korea Utara setelah perjanjian gencatan senjata 

ditandatangani pada 27 Juli 1953. Sampai saat ini Korea Selatan dan Korea Utara 

masih berada dalam kondisi perang, karena perjanjian yang ditandatangani 

adalah gencatan senjata bukan berakhirnya perang maka dari itu konflik antar 

Korea tetap terjadi. 

Tenggelamnya kapal korvet Cheonan milik angkatan laut Korea Selatan 

pada 23 Maret 2010 lalu merupakan tindakan provokasi yang dilakukan oleh 

Korea Utara yang kembali meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea. 

Peristiwa tenggelamnya kapal korvet Cheonan tersebut merupakan sebuah 

                                                        
1Serangan Korut tewaskan warga sipil, diakses melalui: 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/11/101124_koreacasualties.shtml, pada 12 Agustus 2012. 
2 Kapal Korsel yang tenggelam "terbelah", diakses melalui: 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2010/03/100328_skoreasunk.shtml, pada tanggal 12 Agustus 2012.  
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provokasi yang serius yang dilakukan Korea Utara ke Korea Selatan sejak 

pecahnya Perang Korea antara 1950-1953. Pada saat kapal korvet Cheonan 

tersebut tenggelam sebanyak 58 pelaut Korea Selatan tenggelam dan 46 

diantaranya tewas dalam peristiwa tersebut di Laut Kuning dekat perbatasan 

antara dua Korea. Setelah terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal korvet 

Cheonan tersebut sebuah tim investigasi Internasional melakukan peyelidikan 

penyebab tenggelamnya kapal korvet Cheonan. Tim investigasi Internasional 

tersebut kemudian menyimpulkan bahwa sebuah kapal selam milik Korea Utara 

telah menembakkan torpedo ke kapal korvet Cheonan yang mengakibatkan 

badan kapal itu terbelah dan tenggelam.3 

Pasca terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal korvet Cheonan, presiden 

Lee Myung-bak menyebutkan jika provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara 

tersebut tidak benar. Presiden Lee Myung-bak juga menegaskan, jika pihak dari 

Korea Selatan akan mengambil langkah tegas untuk membuat Korea Utara 

bertanggungjawab atas tindakan provokasi yang dilakukannya. Perjanjian 

gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 1953 mencegah Korea Selatan 

untuk mengambil tindakan militer sepihak kepada Korea Utara. Dalam peristiwa 

tenggelamnya kapal korvet Cheonan tersebut komisi gencatan senjata dari PBB 

menyelidiki jika insiden tenggelamnya kapal korvet Cheonan tersebut telah 

melanggar perjanjian gencatan senjata antar Korea tetapi Korea Utara tetap 

membantah untuk bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal korvet Cheonan 

milik angkatan laut Korea Selatan. Seorang juru bicara Angkatan Laut Korea 
                                                        
3 Presiden Korsel: Korut Harus Bertanggungjawab, diakses melalui: 
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/05/25/116889-presiden-korsel-korut-harus-
bertanggungjawab, pada 20 Agustus 2012. 
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Utara yang bernama Pak Ho, menyatakan jika langkah apa pun yang dilakukan 

untuk untuk membalas ataupun menghukum Korea Utara berarti itu adalah 

perang.4 

Setelah dikeluarkannya kesimpulan dari tim investigasi internasional jika 

tenggelamnya kapal korvet Cheonan dikarenakan serangan torpedo dari Korea 

Utara, Kementrian Unifikasi Korea Selatan mengatakan akan memberikan 

hukuman untuk Korea Utara dari sektor ekonomi. Pemerintah Korea Selatan 

akan memutuskan semua perdagangan dengan Korea Utara dan melarang semua 

kapal-kapal milik Korea Utara melintasi perairan milik Korea Selatan. Korea 

Selatan merupakan mitra dagang dari Korea Utara nomor dua terbesar setelah 

Cina. Meskipun embargo perdagangan untuk Korea Utara telah dikeluarkan oleh 

pemerintah Korea Selatan tetapi kawasan industri bersama di kota Gaeseong di 

perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan di mana 123 perusahaan Korea 

Selatan mempekerjakan sekitar 50.000-an warga Korea Utara akan tetap terbuka 

walaupun investasi baru atau peningkatan skala usaha perusahaan Korea Selatan 

di Komplek Industri Gaeseong masih diberikan larangan oleh pemerintah Korea 

Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menghentikan proyek bantuan terhadap 

Korea Utara, tetapi akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk bayi, 

anak-anak dan para lansia di Korea Utara.5 

Pasca tenggelamnya kapal korvet Cheonan milik angkatan laut Korea 

Selatan dan akhirnya militer Korea Utara dinyatakan sebagai pihak yang 

bertanggungjawab atas insiden tersebut, Korea Utara kembali melakukan 
                                                        
4 Ibid. 
5 Pemerintah Seoul menghentikan petukaran antarKorea”, diakses melalui: 
http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_IK_detail.htm?No=20953, pada 14 Desember 2012. 
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provokasinya kepada Korea Selatan dengan menembaki pulau Yeonpyeong pada 

23 November 2010. Serangan yang dilakukan oleh Korea Utara pada pulau 

Yeonpyeong tersebut tentu saja membuat keadaan Korea Selatan menjadi 

menegang kembali kepada Korea Utara. Menurut pihak dari Korea Selatan 

serangan yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut tidak bisa dibenarkan karena 

telah mengenai pekampungan damai dimana pulau Yeonpyeong ditinggali sekitar 

400 keluarga. Serangan peluru artileri yang dilakukan oleh pihak militer Korea 

Utara terhadap perkampungan tersebut telah direncanankan dengan matang oleh 

pihak Korea Utara.6 

Pemerintahan Korea Selatan dibawah Presiden Lee Myung Bak cenderung 

tegas dan keras dalam mengambil setiap tindakan provokasi yang dilakukan oleh 

Korea Utara kepada Korea Selatan. Serangan yang dilakukan oleh pihak militer 

Korea Utara tersebut dilatarbelakangi oleh adanya latihan militer bersama yang 

dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan di Laut Kuning dekat 

perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Pihak militer Korea Utara mengklaim 

jika peluru yang ditembakkan oleh militer Korea Selatan pada latihan militer 

bersama tersebut telah mengenai wilayah Korea Utara dan akhirnya pihak Korea 

Utara mulai menembaki pulau Yeonpyeong dimana terdapat para anggota militer 

Korea Selatan yang sedang melakukan latihan militer bersama dengan Amerika 

Serikat. Pasca serangan Korea Utara kepada pulau Yeonpyeong tersebut 

pemerintah Korae Selatan mengeluarkan kebijakan dengan menghentikan untuk 

sementara semua akses baik pengiriman bantuan kemanusiaan untuk bayi, anak-
                                                        
6  Mengutuk Tindakan Provokasi Korea Utara, diakses melalui: 
http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=20314&id=issue, pada tanggal 12 Agustus 
2012. 
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anak dan para lansia di Korea Utara dan membatasi para warga Korea Selatan 

yang akan menuju Korea Utara salah satunya untuk melakukan kunjungan bisnis 

ke Komplek Industri Gaeseong karena masalah keamanan.7 

Komplek Industri Gaeseong merupakan sebuah proyek kerjasama 

ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan berada di kota Gaeseong 

perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dibuka sejak tahun 2004. 

Proyek kerjasama ekonomi antar Korea ini memiliki arti yang penting bagi 

sejarah Korea karena proyek ini dibuat sebagai puncak dari KTT Korea pada 

tahun 2000 yang untuk pertama kali dilakukan yang akhirnya Kim Dae-jung 

presiden Korea Selatan dan Kim Jong-il pemimpin Korea Utara menyepakati 

dilakukannya kerjasama antar Korea dalam segala bidang baik ekonomi, budaya, 

olahraga, dll. Komplek Industri Gaeseong merupakan proyek rekonsiliasi antar 

Korea yang menggabungkan perusahaan dengan tekhnologi dari Korea Selatan 

dan lahan serta pekerja dari Korea Utara selain dengan tujuan untuk merevitalisasi 

perekonomian Korea Utara diharapkan juga menyediakan jembatan untuk 

komunikasi dan sebagai penjembatan untuk interaksi budaya dan itu bisa 

membuat stabilitas dan meningkatnya komunikasi di kawasan perbatasan antar 

Korea dengan tujuan akhir reunifikasi Korea.  

Proyek kerjasama ekonomi Komplek Industri Gaesong ini yang pada 2011 

telah mempekerjakan hampir sekitar 50.000-an pekerja dari Korea Utara, pasca 

terjadinya provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara tetap 

dioperasikan. Pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankan proyek kerjasama 
                                                        
7 Dept. Unif menghentikan bantuan kemanusiaan untuk Korut untuk sementara, diakses melalui: 
http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=22372, pada 20 Agustus 2012. 
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ekonomi ini mengingat simbol dari Komplek Industri Gaeseong sebagai simbol 

penyatuan Korea. Sehari setelah terjadinya serangan pulau Yeonpyeong tepatnya 

pada 24 November 2011, Departemen Unifikasi Korea Selatan mengeluarkan 

larangan kepada semua warga untuk bisnis yang mengunjungi Komplek Industri 

Gaeseong terkait masalah keamanan dari warga Korea Selatan. 8 Tetapi beberapa 

hari kemudian pada 29 November 2010, pemerintah Korea Selatan mencabut 

sebagian larangan tentang pengiriman bahan dan barang produksi baik yang 

masuk maupun yang keluar dari Kompleks Industri Gaeseong di Korea Utara. 

Keputusan pemerintah Korea Selatan tersebut dikeluarkan karena adanya 

peningkatan kesulitan yang dihadapi oleh para pemilik perusahaan Korea Selatan 

di Komplek Industri Gaeseong yang sejak peristiwa tenggelamnya kapal korvet 

Cheonan pemerintah Korea Selatan melarang adanya investasi baru maupun 

perluasan pabrik dan juga adanya pengurangan tenaga kerja dari Korea Selatan. 9 

Adanya larangan baik investasi baru maupun kunjungan ke Komplek 

Industri Gaeseong yang diberikan pemerintah Korea Selatan semakin mengancam 

kelangsungan dari Komplek Industri Gaeseong dan juga mengancam rekonsiliasi 

antar Korea dimana hampir semua proyek kerjasama antar Korea telah ditutup 

sejak presiden Lee Myung-bak terpilih menjadi presiden. Proyek kerjasama di 

Gunung Geumgang merupakan program wisata ke gunung Geumgang yang mulai 

dibuka pada tanggal 18 November 1998, tetapi proyek tersebut dihentikan pada 

                                                        
8 Ibid.  
9 Korsel mencabut sebagian larangan bepergian transportasi Gaesung, diakses melalui: 
http://rki.kbs.co.kr/indonesian/news/news_IK_detail.htm?No=22410, pada 20 Agustus 2012. 
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bulan Juli 2008 ketika militer Korea Utara melakukan penembakan kepada 

seorang wisatawan Korea Selatan di lokasi wisata gunung Geumgang.10 

Komplek Industri Gaeseong yang terletak di kota Gaeseong perbatasan 

antara Korea Selatan dan Korea Utara. Kota Gaeseong merupakan salah satu kota 

yang terbesar di Korea Utara, juga memiliki sejarah yang penting bagi kedua 

Korea karena disana terletak sebuah sisa-sisa peninggalan istana kerajaan kuno 

Manwoldae pada zaman kerajaan Goryeo. Zaman kerajaan Goryeo dimulai sejak 

tahun 918 sampai tahun 1932 yang diperintah oleh Wang Kon, raja Taejo yang 

menetapkan Song-ak atau sekarang disebut Gaeseong sebagai ibu kotanya.11 

Penggalian sisa-sisa kerajaan kuno Manwoldae ini disepakati oleh Korea Utara 

dan Korea Selatan pada Januari 2006 tetapi pada 24 Mei 2010 adanya sanksi yang 

diberikan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara penggalian istana kuno tersebut 

sempat terhenti dan pada 28 Oktober 2011 disepakati untuk melakukan 

penggalian kembali istana kuno Manwoldae tersebut.12 

Sebuah proyek kerjasama ekonomi antara Korea Utara dan Korea Selatan 

di Komplek Industri Gaeseong memang memberikan keuntungan bagi Korea 

Utara dan Korea Selatan. Setelah terjadinya serangan ke pulau Yeonpyeong 

adanya larangan yang diberikan untuk berhubungan langsung dengan Korea 

Utara. Akses menuju Komplek Industri Gaeseong yang sempat ditutup tetapi 

kemudian pada 29 November 2010 dibuka sebagian dan pada 20 Desember 2010 

pemerintah mengijinkan kunjungan para pemilik perusahaan disana. Proyek 
                                                        
10 Pejabat Hyundai Asan rayakan HUT peluncuran program wisata gunung Geumgang, diakses melalui: 
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=28288, pada 20 Januari 2013.  
11 Sejarah, diakses melalui:  http://world.kbs.co.kr/indonesian/korea/korea_abouthistory.htm, pada tanggal 20 
Januari 2013. 
12 Kedua Korea sepakat melanjutkan penggalian istana kuno di Gaesung, diakses melalui:  
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_IK_detail.htm?No=25096, pada 20 Januari 2013. 
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kerjasama ekonomi antar Korea ini merupakan satu-satunya yang masih tersisa, 

sehingga menjadi penting untuk dipertahankan kelangsungan dari Komplek 

Industri Gaeseong ini. Sebagai akses yang bisa memungkinkan untuk Korea Utara 

dan Korea Selatan berhubungan secara langsung Komplek Industri Gaeseong juga 

merupakan kawasan yang strategis untuk menjadi akses pendistribusian bantuan 

kemanusiaan untuk anak-anak dan lansia di Korea Utara. Korea Utara memang 

belum terlepas dari bencana kelaparan yang melanda sejak tahun 1990-an dan 

sebagai Negara tetangga Korea Selatan memiliki tanggungjawab untuk membantu 

Negara tetangganya yang sedang dilanda bencana kelaparan.  

 Setelah terjadinya serangan-serangan yang dilakukan oleh Korea Utara, 

Korea Selatan tetap memberikan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan 

lansia ke Korea Utara. Pada 24 Mei 2010, sanksi yang diberikan oleh pemerintah 

Korea Selatan untuk Korea Utara pengecualian juga untuk bantuan kemanusiaan 

yang diberikan anak-anak dan lansia di Korea Utara. Begitu juga setelah 

terjadinya serangan Yeonpyeong, walaupun bantuan kemanusiaan untuk Korea 

Utara sempat terhenti karena masalah ketegangan antar Korea tetapi bantuan 

kemanusiaan tersebut didistribusikan kembali untuk anak-anak dan para lansia di 

Korea Utara. Dan Komplek Industri Gaeseong yang memungkinkan sebagai 

kawasan yang strategis untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Korea 

Utara karena letaknya yang berada di wilayah Korea Utara. 

Runtuhnya Uni Soviet yang menyusul keruntuhan blok Eropa Timur 

mempercepat dunia Internasional masuk dalam suasana berakhirnya persaingan 

perang dingin. Setelah berakhirnya perang Dingin semua Negara mulai 



9 

 

mengutamakan urusan perekonomian dari pada ideologi nasionalnya. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa negara-negara sahabat Korea Utara tidak berdaya dalam 

memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Berhentinya pemberian 

bantuan dari sekutunya telah menyebabkan Korea Utara mengalami 4 kekurangan 

yang sangat serius yaitu kekurangan valuta asing, bahan mentah untuk industri, 

tenaga listrik dan bahan makanan.13 Keadaan itu yang memungkinkan untuk 

Korea Utara melakukan kerjasama dengan Korea Selatan yang selama ini menjadi 

musuhnya dan juga Cina yang selama ini menjadi sekutu dari Korea Utara. 

Dengan adanya ketegangan di Semenanjung Korea yang meningkat, Uni 

Eropa dan ASEAN yang sama-sama menyampaikan kekhawatiran akibat 

penenggelaman kapal korvet Cheonan milik Angkatan Laut Korea Selatan oleh 

Korea Utara pada 23 Maret 2010 dan penyerangan pulau Yeonpyeong 23 

November 2010 lalu. Kedua organisasi tersebut meminta Korea Selatan dan 

Korea Utara, maupun negara terkait lainnya untuk menahan diri dalam menangani 

masalah provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara dan berupaya untuk 

mempromosikan perdamaian dan kestabilan di Semenanjung Korea.14 Sebagai 

salah satu proyek rekonsiliasi Komplek Industri Gaeseong diharapkan bisa 

meredakan konflik di Semenanjung Korea dengan adanya kerjasama ekonomi 

antara Korea Utara dan Korea Selatan. 

Serangan yang menewaskan 4 warga pulau Yeonpyeong tersebut memaksa 

pemerintah juga bertindak tegas dengan pihak Korea Utara mengingat banyak 

                                                        
13 Yang Seung Yoon dan Mohtar Mas’oed, “ Politik Luar Negeri Korea Selatan “Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta. 2004. hal 16 
14 EU dan ASEAN mengkhawatirkan situasi di Semenanjung Korea, diakses melalui: 
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_In_detail.htm?No=20977, pada 20 Agustus 2012. 
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pula warga Korea Selatan yang juga mengutuk tindakan Korea Utara tersebut. 

Meskipun ketegangan yang meningkat paska tindakan provokasi yang dilakukan 

oleh Korea Utara, tetapi kedua Korea tidak memungkinkan jika Komplek Industri 

Gaeseong  menjadi ditutup dan akan disalahkan jika Komplek Industri Gaeseong 

ditutup. Selain pentingnya simbol dari Komplek Industi Gaeseong, baik dari 

kedua pihak akan menanggung kerugian secara finansial jika produksi di 

Komplek Industri Gaeseong dihentikan.  

Komplek Industri Gaeseong ini merupakan salah satu dari proyek 

kerjasama rekonsiliasi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang masih tersisa. 

Komplek Industri Gaeseong ini memberikan Pemerintah Korea Utara dengan 

aliran dana sekitar USD 20.000.000 per tahun, berdasarkan dari saham yang 

dimiliki oleh pemerintah Korea Utara yang mengambil dari gaji yang dibayarkan 

kepada para pekerja Korea Utara.15 Dan kerugian secara financial juga akan 

ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan mengingat adanya asuransi resiko 

politik yang memungkinkan pemerintah Korea Selatan memberikan ganti rugi 

sampai dengan 90 persen dari investasi perusahaan-perusahaan di Komplek 

Industri Gaeseong. 

Dibangunnya Komplek Industri Gaeseong ini sejak awal diharapkan akan 

membawa keuntungan bagi Korea Selatan dan Korea Utara. Proyek yang 

menggabungkan perusahaan dengan teknologi dari Korea Selatan dan 

menggabungkan lahan dan pekerja dari Korea Utara. Proyek kerjasama di 

                                                        
15 The Kaesong North-South Korean Industrial Complex, diakses melalui: 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL34093.pdf, pada 20 Agustus 2012. 
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Gaeseong ini dibangun melaui perjanjian antara Hyundai Asan Corporation16 dari 

Korea Selatan dan pemerintah Korea Utara pada tahun 2000. Proyek Komplek 

Industri Gaeseong untuk meningkatkan standar hidup para warga di Korea Utara 

dan akhirnya membuka jalan untuk reunifikasi Korea. Dengan dibukanya 

Komplek Industri Gaeseong ini diharapkan akan menurunkan biaya dan 

meningkatkan efisiensi karena pemilik perusahaan mencari peluang di pasar luar 

negeri. Proyek Komplek Industri Gaeseong ini juga diharapkan bisa memberikan 

kontribusi untuk merevitalisasi perekonomian Korea Utara dan juga 

mempromosikan rekonsiliasi antar Korea dan juga perdamaian di Semenanjung 

Korea. 17 

Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan dari pemerintah 

Korea Selatan yang mempertahankan salah satu proyek rekonsiliasinya yaitu 

Komplek Industri Gaeseong pasca penyerangan Korea Utara kepada pulau 

Yeonpyeong. Pasca terjadinya penyerangan Korea Utara ke pulau Yeonpyeong 

pemerintah Lee Myung Bak pada 24 November 2010 mengeluarkan kebijakan 

untuk menutup untuk sementara semua akses yang berkaitan dengan Korea 

Utara, kemudian akses tersebut dibuka kembali hanya dalam Komplek Industri 

Gaeseong.  

Hal ini menjadi menarik karena ditengah peningkatan ketegangan antara 

Korea Utara dan Korea Selatan paska penyerangan yang dilakukan oleh Korea 

Utara, proyek kerjasama antar Korea ini masih dibuka dan mengingat Komplek 

                                                        
16 Hyundai Asan Corporation adalah perusahaan cabang dari Hyundai Group yang bertujuan membangun 
rekonsiliasi dan perdamaian Korea melalui kerjasama antar Korea.  
17 North Korea’s Changes and the Future of Inter-Korean Relations, 
http://facultypages.morris.umn.edu/~joos/us/Readings/4_Korea/chapter%203_Kwak%20Joo.pdf, diakses 
pada 20 Agustus 2012 
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Industri Gaeseong merupakan satu-satunya akses yang penting bagi Korea 

Selatan untuk berhubungan langsung dengan Korea Utara setelah semua akses 

yang berhubungan langsung dengan Korea Utara ditutup yang juga merupakan 

simbol dari persatuan Korea. Pemerintahan dibawah Lee Myung Bak ini selalu 

bersikap keras kepada setiap tindakan provokasi yang dilakukan oleh Korea 

Utara, yang menghentikan semua proyek kerjasama yang dibuat oleh pemimpin-

pemimpin sebelumnya dan hanya proyek bersama Komplek Industri Gaeseong 

ini yang tersisa. Dengan tetap dibukanya Komplek Industri Gaeseong oleh Korea 

Utara dan Korea Selatan paska provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Korea 

Utara ke Korea Selatan, maka sebagai proyek kerjasama antar Korea yang masih 

ada setelah sebelumnya hampir semua proyek ditutup maka pemerintah Korea 

Selatan mempunyai kepentingan dari proyek kerjasama antar Korea ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana kepentingan Pemerintah Korea Selatan tentang kebijakan 

mempertahankan Kompleks Industri Gaeseong paska penyerangan pulau 

Yeonpyeong ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas 

adalah untuk mengetahui kepentingan dari pemerintah Korea Selatan dengan 

tetap mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska penyerangan yang 

dilakukan oleh Korea Utara ke pulau Yeonpyeong. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 
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1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan 

bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, khususnya di 

Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu dapat menambah 

referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang berkaitan 

dengan kepentingan pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah 

Korea Utara terkait proyek Industri Gaeseong. 

2. Penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi 

penulis selama menjalankan pendidikan sebagai mahasiswa jurusan 

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

3. Penelitian diharapkan dapat menjelaskan mengenasi kepentingan dari 

Pemerintah Korea Selatan itu sendiri dalam mempertahankan Komplek 

Industri Gaeseong paska penyerangan pulau Yeonpyeong.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penenelitian Terdahulu  

Pemerintah Korea Selatan sejak masa pemerintahan Kim Dae-jung telah 

membuat sejarah baru ketika diadakannya pertemuan untuk pertama kalinya 

antara kedua pemimpin Korea, Kim Jong-il dan Kim dae-jung. Dan setelah 

diadakannya pertemuan tersebut dibuatnya proyek-proyek kerjasama antar 

kedua Korea baik dalam bidang ekonomi, budaya, olahraga, dll. Dalam 

membahas kerjasama ekonomi antar kedua Korea, proyek yang berhasil 

diwujudkan pada masa Roh Moo-hyun adalah dibukanya Komplek Industri 

Gaeseong pada tahun 2004. Tetapi dalam kepemimpinan Lee Myung Bak 
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proyek-proyek kerjasama antar kedua Korea yang telah dibuat oleh para 

pemimpin-pemimpin Korea Selatan sebelumnya sudah banyak yang ditutup 

dan menyisakan proyek Komplek Industri Gaeseong. Tidak diberlakukan lagi 

proyek-proyek rekonsiliasi tersebut dikarenakan Korea Utara yang selama ini 

sering memberikan tekanan-tekanan kepada Korea Selatan melalui progam 

nuklirnya. 

Dalam sebuah skirpsi dengan penulis Wieke Relita yang berjudul, “ 

Reaksi Korea Utara Terhadap Kebijakan Pemerintah Lee Myung Bak (study 

kasus: Kompensasi perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara 

dengan Bantuan Ekonomi Korea Selatan)”.18 Dalam skripsi tersebut 

dikatakan dengan adanya kebijakan untuk memberikan kompensasi bantuan 

ekonomi oleh Pemerintahan Lee Myung Bak yang memunculkan reaksi-

reaksi dari pihak Korea Utara yaitu adanya penutupan perbatasan berupa jalur 

darat yang  menghubungkan Korea Utara ke Korea Selatan  dan  juga adanya 

pelucutan jarak dekat oleh militer Korea Utara untuk menggertak Korea 

Selatan.  

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Yanyan Mochamad Yani yang 

berjudul “Ketegangan di Semenanjung Korea”.19 Tulisan tersebut mencoba 

untuk menjawab faktor -faktor yang kiranya diperhitungkan para elit 

pemerintahan Korea Utara dalam melancarkan kebijakan keras dan 

menantang terhadap Korea Selatan dan sekutunya dengan membatasi diri dari 
                                                        
18 Reaksi Korea Utara Terhadap Kebijakan Pemerintah Lee Myung Bak (study kasus: Kompensasi 
perlucutan program dan bahan nuklir Korea Utara dengan Bantuan Ekonomi Korea Selatan) , diakses 
melalui: http://publikasi.umy.ac.id/index.php/hi/article/viewFile/1249/1321, pada 10 Januari 2011. 
19 Yanyan Mochamad Yan. Ketegangan di Semenanjung Korea, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/01/ketegangan_di_semenanjung_korea.pdf, diakses pada 20 Agustus 2012. 
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perspektif strategis eksistensi kompleks industri Kaesong dalam hubungan 

antar Korea serta dinamika politik global kontemporer. Faktor-faktor tersebut 

yaitu adanya pengaruh Cina di Korea Utara dalam bidang ekonomi makin 

menguat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang spektakuler sebagai  

major power di Asia-Pasifik, adanya ideologi komunis yang masih 

berpengaruh dalam kebijakan yang diberikan kepada Korea Selatan dan 

sekutunya yang menjadi sulit untuk melakukan perindingan, dan juga dengan 

adanya sensitifitas keterlibatan dari Amerika Serikat. 

Jika dilihat penelitian terdahulu ini lebih cenderung membahas reaksi-

reaksi dari pemerintah Korea Utara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis ini lebih membahas kepada kepentingan-kepentingan yang dimiliki 

oleh Pemerintah Korea Selatan dengan tetap mempertahankan Komplek 

Industri Gaeseong paska terjadi serangan di Yeonpyeong. Adanya motif-

motif yang dimiliki pemerintah  Korea Selatan dalam mengeluarkan 

kebijakan tersebut yang akan dibahas oleh penulis disini. 
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Table. Posisi Penelitian. 

No. Nama / Judul Metode 
Penelitian / 
Pendekatan 

Hasil 

1. Wieke Relita/ 
Reaksi Korea Utara 
Terhadap Kebijakan 
Pemerintah Lee Myung Bak 
(study kasus: Kompensasi 
perlucutan program dan 
bahan nuklir Korea Utara 
dengan Bantuan Ekonomi 
Korea Selatan) 
Skripsi  

Eksplanatif/ 
Teori 
Pengambilan 
Keputusan 
(Decision 
Making Theory) 

Reaksi yang dikeluarkan 
oleh Korea Utara terhadap 
Korea Selatan, cenderung 
keras terkait dengan 
hubungan antar kedua 
Korea.  

2. Yanyan Mochamad Yani/ 
Ketegangan di 
Semenanjung Korea 
 
Jurnal  

politik global 
kontemporer, 
realis. 

Membahas mengenai faktor 
yang melatarbelakangi 
Korea Utara yang selalu 
keras kepada Korea selatan 
walaupun adanya perspektif  
strategis Komplek Industri 
Gaeseong. 

3. Sofi Ananta Rastia/ 
Kepentingan pemerintah 
Korea Selatan tentang 
kebijakan mempertahankan 
Komplek Industri Gaeseong 
pasca seranagn pulau 
Yeonpyeong. 
 
Skripsi.  

Deskriptif/ 
Konsep 
Kepentingan 
Nasional, 
Konsep 
Kerjasama 
Internasional, 
Konsep Bantuan 
Luar Negeri. 

Adanya kepentingan 
Internasional dan 
kepentingan domestic yang 
ingin dicapai pemerintah 
Korea Selatan dengan 
mempertahankan Komplek 
Industri Gaeseong.  

 

1.6  Landasan Konsep 

1.6.1 Konsep Kepentingan Nasional ( National Interest ) 

Penelitian ini menggunakan konsep Kepentingan Nasional, konsep 

kepentingan nasional Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri 

adalah kepentingan nasional (national interersts) yang didefinisikan sebagai 
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konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/ keinginan dari suatu negara yang 

berdaulat. 20 

Kepentingan nasional terbagai ke dalam beberapa jenis21 : 
- Core/basic/vital interests; kepentingan yang sangat tinggi nilainya 

sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. 
Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-
nilai hidup yang dianut suatu Negara merupakan beberapa contoh dari 
core/basic/ vital interersts ini. 

- Secondary interests, meliputi segala macam keinginan yang hendak 
dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang 
dimana masih terdapat kemungjkinan lain untuk mencapainya melalui 
jalan perundingan misalnya. 

 
Penjelasan diatas mengenai konsep kepentingan nasional ( National 

Interest ) sesuai untuk menjelaskan tentang kepentingan pemerintahan Lee 

Myung Bak yang teteap mempertahankan sebuah komplek Industri Gaeseong 

paska terjadinya provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara dengan 

menyerang Pulau Yeonpyeong. Dalam hal ini, pemerintah Korea Selatan 

tetap mempertahankan Komplek Industri Gaeseong merupakan kepentingan 

jangka pendek dan panjang dengan upaya pemerintah bisa tetap mendapatkan 

posisi yang strategis sebagai Negara yang menginginkan perdamaian di 

Semenanjung Korea dengan tetap mempertahankan proyek rekonsiliasi. 

Sebagi pengembang dan pengelola, Korea Selatan melalui Komplek Industri 

Gaeseong dalam akses untuk berhubungan langsung dengan Korea Utara baik 

dalam penyelesaian konflik di Semenanjung Korea, sebagai pemenuhan 

kebijakan bagi para perusahaan kecil dan menengah di Korea Selatan dan 

juga dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan.  

                                                        
20 Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph.D, Politik Luar Negeri, diakses melalui: 
http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf, pada 27 Januari 2013. 
21 Ibid.  
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Salah satu poin dalam kepentingan nasional adalah meliputi segala macam 

keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak 

bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk 

mencapainya melalui jalan perundingan misalnya. Oleh karena itu untuk 

mencapai kepentingan pemerintah Korea Selatan, Korea Selatan 

menggunakan Komplek Industri Gaeseong sebagai instrument penting dalam 

memberikan pengaruhnya terhadap Korea Utara untuk meredakan 

ketegangan di Semenanjung Korea. Komplek Industri Gaeseong merupakan 

kawasan industri yang berhubungan langsung dengan Korea Utara yang 

memberikan anggaran bagi negaranya dan memberikan lapangan kerja bagi 

para wara Korea Utara yang secara langsung bisa mengurangi kemiskinan 

Korea Utara. Dan menjadi cara yang efektif untuk memberikan pengaruhnya 

terhadap Korea Utara dalam menyelesaikan konflik di Semenanjung Korea 

yang membawa reunifikasi Korea. 

1.6.2 Konsep Kerjasama Internasional. 

Dalam Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan 

dengan Kerjasama Internasional. Dalam suatu Kerjasama Internasional 

bertemu dengan berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara 

dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama 

internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan 

salah satu aspek dalam hubungan Internasional.  Isu utama dari kerjasama 

internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang 



19 

 

diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan 

tindakan yang unilateral dan kompetitif.22 

Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena 

kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, 

ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. 

Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga 

mengakibatkan berbagai masalah social. Untuk mencari solusi atas berbagai 

masalah tersebut maka beberapa Negara membentuk suatu kerjasama 

internasional.23 

Seperti yang telah disampaikan dalam pernyataan diatas bahwa prinsip 

dasar dengan adanya kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea 

Utara dengan membangun Komplek Industri Gaeseong adalah adanya sifat 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Proyek kerjasama ekonomi 

Komplek Indutri Gaeseong ini dibangun dengan tujuan untuk merevitalisasi 

perekonomian Korea Utara selain itu diharapkan juga bisa meredakan 

ketegangan di Semenanjung Korea dengan adanya kerjasama di antara kedua 

Korea yang akan membawa reunifikasi Korea.  

1.6.3 Bantuan Luar Negeri ( Foreign Aid ) 

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang 

sering dipakai dalam hubungan luar negeri. Secara umum pula bantuan luar 

negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu 

                                                        
22 Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm: 33. 
23 Ibid.  
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pemerintahan ke pemerintahan lain dapat berbentuk barang dan dana.24 

Dalam praktiknya, bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep-konsep 

yang berhubungan dengan mengalirkan modal atau nilai kebendaan atau jasa-

jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam 

rangka kerja sama satu sama lain untuk tujuan tertentu. Ini berkenaan dengan 

ekonomi dan politik yang susah terpisah diantara keduanya. Secara umum 

konsep-konsep itu meliputi25 : 

a. Keinginan pihak pemberi dapat dilandasi oleh berbagai kepentingan, 

biasanya ekonomis dan politis. Pihak penerima pun menggunakan 

pikiran-pikiran ekonomis dan politis ketika menerima bantuan 

tersebut. 

b. Faktor-faktor yang bersifat politik dapat sama pentingnya dengan 

factor-faktor yang bersifat ekonomi dalam hubungan dengan 

kontribusi yang diperoleh oleh pihak pemberi maupun yang diberi 

bantuan. Namun ini banyak bergantung atas pemerintah pemberi dan 

pemerintah yang diberi bantuan. 

c. Sukar sekali dijumpai kasus bantuan luar negeri yang bercorak murni 

ekonomi dan politis atau aspek lainnya semata. Kebanyakan orang 

membincangkan proses bantuan itu berupa hubungan ekonomi dan 

politik maupun lainnya secara timbal balik. 

                                                        
24Op.cit. hal.81 
25 Diambil dari skripsi, Tuti Al Hikmah,2009, KEPENTINGAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT DALAM 
BANTUAN EKONOMI WORLD BANK SEKTOR PERTANIAN DIINDONESIA. 
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Bantuan luar negeri artian lebih luas, dibahas oleh K.J. Holsti dalam 

bukunya “International Politics : framework of analysis” yang mengartikan 

bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat 

teknis dari negeri donor ke Negara penerima. Menurut Holsti ada 4 tipe utama 

bantuan luar negeri yaitu: 26 

1. Technical assistance / bantuan teknis 

2. Grants / Hibah, dan program impor 

3. Pinjaman pembangunan 

4. Bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat ( Emergency 

Humanitarian Assistance ) 

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument yang penting bagi 

setiap Negara, hampir tidak ada Negara yang hanya mengandalkaan sumber-

sumber dana hanya dari dalam negeri saja untuk membiayai 

pembangunannya. Banyaknya faktor yang melatarbelakangi terjadinya hal 

tersebut, beberapa motivasi dari Negara pemberi bantuan luar negeri atau 

Negara pendonor yaitu:27 

1. Motivasi Politik 

Motivasi politik merupakan motivasi yang paling penting bagi 

Negara-negara pemberi bantuan. Kebanyakan program bantuan yang 

diberikan bagi Negara-negara diarahkan untuk memperkuat dan 

mempertahankan rejim-rejim pemerintahan yang kadang-kadang 

                                                        
26 Holsti, K.J, Politik Internasional : Kerangka Analisa, ( New Jersey : Prentice Hall), 1995, hal 180 
27 Bantuan luar negeri pemerintah dalam perekonomian Indonesia, diakses melalui: 
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/kebijakan_fiskal_moneter/bab4-
bantuan_luar_negeri_pemerintah_dalam_perekonomian_indonesia.pdf, pada 20 Agustus 2012. 
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goyah, daripada untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial 

dalam jangka panjang. Bantuan luar negeri pertama-tama harus 

sebagai penjang tangan atau kepentingan dari Negara-negara  

pendonor. Motivasinya cenderung berbeda tergantung situasi nasional 

dan bukan semata-mata dikaitkan dengan kebutuhan Negara penerima 

yang secara potensial berbeda-beda antara Negara-negara yang satu 

dengan Negara yang lain.  

2. Motivasi Ekonomi  

Dalam konteks prioritas strategi dan politik yang luas, program 

bantuan luar negeri Negara-negara maju mempunyai rasional ekonomi 

yang kuat. Dalam kenyataannya walaupun motivasi politik mungkin 

merupakan yang utama, namun landasan yang bersifat ekonomis 

paling tidak merupakan suatu kepentingan untuk membenarkan 

motivasi memberikan bantuan. Adanya argumentasi ekonomi yang 

penting dan telah dikemukakan oleh pandangan yang mendukung 

bantuan luar negeri adalah sebagai berikut:  

1. Sumber daya keuangan dari luar (pinjaman dan hibah) dapat 

memainkan peranan yang masuk akal dalam melengkapi 

kelangkaan sumber daya dalam negeri guna mengejar target 

kelangkaan sumber daya dalam negeri guna mengejar target 

tabungan, investasi dan devisa. 

2. Bantuan luar negeri diberikan oleh Negara donor dalam rangka 

mempercepat proses pembangunan, yang nantinya akan 
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menghasilkan tambahan tabungan dalam negeri sebagai akibat dari 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.  

3. Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan teknik dalam bentuk 

transfer of knowledge jika dalam manpower untuk menjamin 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

4. Jumlah bantuan harus ditentukan sesuai dengan kapasitas menyerap 

Negara penerima bantuan, suatu euphemism untuk mengatakan 

kemampuannya menggunakan bantuan secara bijaksana dan 

produktif. 

Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik 

jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau 

pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang bantuan luar 

negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin Negara donor yang tidak 

dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik.28  

Namun dikaji dari segi urgensinya bantuan luar negeri secara bilateral 

memiliki ikatan politik yang lebih kuat daripada bantuan luar negeri secara 

multilateral dan juga secara khusus lebih sensitive terhadap kondisi politik 

domestic. Sifat urgensinya itu tidak terlepas juga dari motivasi para pemberi 

bantuan luar negeri (Negara donor).29 Tujuan pemberian bantuan luar negeri 

antara lain adalah untuk mendukung persekutuan, membangun ekonomi, 

meraih dukungan ideologis, memperoleh bahan baku strategis, kemanusiaan, 

                                                        
28 Holsti, KJ.1988. Politik internasional : kerangka untuk analisis .Jakarta : Erlangga hal.328 
29 Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, .hal.84  
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serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari bahaya keruntuhan ekonomi 

ataupun bencana alam.  

Dalam bukunya Ekonomi Politik Internasioanal: Studi Pengenalan Umum, 

Yanuar Ikbar mengatakan bahwa alasan pemberian bantuan oleh suatu 

Negara atau institusi tertentu, terutama adalah kepentingan dari negera donor 

itu sendiri baik politik, strategi dan ekonomi. Sekalipun pada umumnya 

alasan itu berupa motivasi moral, bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk 

kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak 

lain. Namun demikian sulit ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan 

bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa Negara 

donor atau institusi-institusi kredit internasional membantu tanpa mengharap 

keuntungan tertentu.30 

Jika dilihat dari penelitian ini, dalam hal ini pemerintah Korea Selatan 

tetap mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska penyerangan pulau 

Yeonpyeong yang dilakukan oleh Korea Utara juga tidak lepas dari 

kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Korea Selatan. Korea 

Selatan melihat Korea Utara sebagai Negara tetangga yang memiliki 

kesamaan bahasa maupun sejarahnya yang juga sering melakukan tindakan-

tindakan provokasi yang bisa mengganggu keamanan negaranya. Dalam hal 

ini, pemerintah Korea Selatan menggunakan Komplek Industri Gaeseong 

sebagai bantuan bagi Korea Utara yang bisa dipakai alat oleh pemerintah 

Korea Selatan untuk mencapai kepentingan Korea Selatan. Dengan Komplek 

                                                        
30 Ikbar Yanuar. 2007.Politik Internasional : Studi Pengenalan Umum, Bandung: Universitas Padjadjaran 
hlm: 188 
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Industri Gaeseong ini diharapkan bisa dicapainya kepentingan Korea Selatan 

baik dalam masyarakat internasional maupun domestik.   

1.7 Metode Penelitian. 

1.7.1 Jenis Penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Tulisan ini akan menjelaskan kepentingan dari Korea Selatan dalam 

kebijakan tetap mempertahankan Komplek Industri Gaeseong pasca serangan 

pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara. Judul dari penelitian ini adalah 

“Kepentingan Pemerintahan Korea Selatan tentang kebijakan 

mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska penyerangan Pulau 

Yeonpyeong”. Dari judul tersebut kita bisa mengidentifikasikan variable-

variabel dalam ilmu Hubungan Internasional atau level analisa. Penelitian ini 

memiliki dua variable yaitu: 

1. Kepentingan Pemerintahan Korea Selatan dalam kebijakan tersebut 

sebagai unit eksplanasi atau variable independent karena nantinya 

kepentingan pemerintahan Korea Selatan tersebut akan dideskripsikan 

sehubungan dengan kebijakan tetap mempertahankan komplek Industri 

Gaeseong itu sendiri. 

2. Komplek Industri Gaeseong sebagai unit analisanya atau disebut juga 

variable dependen karena Komplek Industri Gaeseong tersebut akan 

dideskripsikan sehubungan dengan fakltor-faktor yang mendukung 

tetap dipertahankannya komplek industri ini. 
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1.7.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1.7.2.1 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. 

1.7.2.2 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. 

1.7.3 Teknik Analisa Data 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.31 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 interpretasi pada data yang 

                                                        
31Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama, hal 30-41 
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telah diseleksi dengan menggunakan teori dan konsep tersebut. Untuk 

memaparkan dan menjelaskan secara mendalam kepentingan-kepentingan 

pemerintahan Korea Selatan tentang kebijakan tetap mempertahankan 

Komplek Industri Gaeseong paska dilakukan penyerangan ke pulau 

Yeonpyeong oleh Korea Utara, maka penulis akan menggunakan metode 

deskriptif.  

1.7.4 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu yang digunakan yaitu bulan November 2010 yaitu 

paska penyerangan Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara sampai akhir tahun 

2011. 

1.7.5 Ruang Lingkup Materi 

Agar materi tetap focus terhadap pembahasan, maka peneliti memberi 

batasan materi sesuai dengan peneliti inginkan dimana peneliti ingin 

menjelaskan tentang kepentingan internasional dan kepentingan domestik 

terkait dengan proyek Kompleks Industri Gaeoseong sebagai alat untuk 

pencapaian kepentingan dari Pemerintah Korea Selatan dalam kebijakan 

mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska serangan ke pulau 

Yeonpyeong. 

1.8 Argumen dasar 

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen dasar bahwa dalam 

pemerintahan Korea Selatan yang mengeluarkan kebijakan untuk tetap 

mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska penyerangan pulau 

Yeonpyeong tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai 
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oleh pemerintah Korea Selatan. Adanya kepentingan baik dari segi 

internasional dan segi domestic yang berkaitan dengan Korea Utara menjadi 

penting untuk dicapai oleh Korea Selatan.  

1.9   Alur Pemikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep  

 Konsep 
Kepentingan 
Nasional 

 Konsep Bantuan 
Luar Negeri 

Rumusan Masalah 

Bagaimana kepentingan Pemerintahan Lee 
Myung Bak tentang kebijakan mempertahankan 
Komplek Industri Gaeseong paska penyerangan 
pulau Yeonpyeong ? 
 

Metode 

Studi Literatur 

Locus 

- Kebijakan 
mempertahankan 
Komplek Industri 
Gaeseong. 

Fokus 

- Kepentingan 
Internasional dan 
Kepentingan 
domestik Korea 
Selatan. 
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1.10 Sistematika Penulisan  

Penelitian ini akan dijabarkan dalam beberapa bab. Pembagian bab 

tersebut disesuaikan dengan urutan kerangka pemikiran yang membentuk 

keseluruhan dari penelitian ini. Secara sederhana format kajian atau sistematika 

penulisan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Sistematika Penulisan 

JUDUL SUB BAB 
BAB I Pendahuluan  

1.1  Latar Belakang 
1.2 Rumusan Masalah 
1.3  Tujuan Penelitian 
1.4  Manfaat Penelitian 
1.5 Tinjauan Pustaka 
 1.5.1 Penelitian Terdahulu 
1.6 Landasan Konsep 
 1.6.1 Konsep Kepentingan Nasional (National 
Interest) 
 1.6.2 Konsep Kerjasama Internasional 
        1.6.3 Konsep Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid) 
1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian  
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 
1.7.3 Analisis Data 
1.7.4 Ruang Lingkup Waktu 

 1.8 Argumen Dasar 
1.9 Sistematika Penulisan 

 Krisis Semenanjung Korea paska penyerangan Pulau 
Yeonpyeong 

2.1 Komplek Industri Gaeseong 
2.1.1 Sejarah dibangunnya Kompleks Industri 

Gaeseong 
2.1.2 Produksi di Komplek Industri Gaeseong 

2.2 Krisis Semenanjung Korea 
2.2.1 Penyerangan kapal angkatan laut Cheonan 
2.2.2 Penyerangan Pulau Yeonpyeong oleh Korea 

Utara 
Bab III Kepentingan Pemerintah Korea Selatan dalam Kebijakan 

mempertahankan Komplek Industri Gaeseong paska 
penyerangan Pulau Yeonpyeong. 

3.1 Kepentingan Internasional pemerintah Korea 
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Selatan. 
3.2 Kepentingan Domestik pemerintah Korea Selatan 
3.2.1 Kepentingan ekonomi pemerintah Korea 

Selatan terkait perusahaan di Komplek Industri 
Gaeseong. 

3.2.2 Komplek Industri Gaeseong sebagai akses yang 
penting bagi Korea Selatan. 

Bab IV Penutup  
4.1 Kesimpulan  
4.2 Saran / rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


