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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan secara umum tentang hal-hal apa saja yang ada 

dalam makalah. Dimulai dari latar belakang permasalahan yang akan menjelaskan 

awal permasalahan sehingga terjadinya pemutusan kerjasama. Selanjutnya bab ini 

juga akan menjelaskan landasan teoritis serta penelitian terdahulu yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian. Pada bagian terakhir akan dijelaskan 

pula tentang metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Rajin-Hassan Project merupakan proyek trilateral Korea Selatan, Rusia 

dan Korea Utara untuk membangun sistem kereta api guna mengangkut batu 

bara Siberia Rusia ke Pelabuhan Korea Utara di Hassan dan kemudian menuju 

Pelabuhan Korea Selatan. Kesepakatan ini berhasil dicapai pada November 

2013 melalui serangkaian uji coba terdahulu sepanjang dua tahun. Dalam 

kesepakatan tersebut disepakati pula keterlibatan perusahaan lokal tiga negara 

masing-masing. Adapun perusahaan lokal yang terlibat dalam perjanjian yaitu, 

Korea Railroad Corporation (KORAIL), perusahaan pembuat baja Pohang 

Iron and Steel Company (POSCO), dan jasa pengiriman Hyundai Merchant 

Marine (HMM).
1
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Pada November 2013 itu pula, Presiden Park Geun Hye bertemu dengan 

Presiden Vladimir Putin dan menandatangani nota kesepahaman yang 

memungkinkan perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk bergabung dengan 

kemitraan logistik antara Rajin, Korea Utara dan Hassan, Rusia.
2
 Tujuan dari 

Rajin-Hassan Project adalah untuk meningkatkan ekonomi regional melalui 

kerjasama perdagangan dan ekonomi bebas di blok Eurasia (Eropa-Asia) 

dengan menghubungkan kembali perkeretaapian yang menghubungkan kedua 

Korea, dan Rusia. Proyek ini juga memiliki arti penting dalam mewujudkan 

inovasi ekonomi Korea Selatan, perdamaian di kawasan Asia Timur Laut, dan 

Eurasia Initiative.
3
 

Eurasia Initiative merupakan inisiatif kerjasama dan strategi nasional yang 

besar yang diajukan oleh Korea Selatan guna bisa mencapai kemakmuran 

berkelanjutan dan perdamaian di Eurasian (Eropa dan Asia).
4
 Pada Oktober 

2013, setelah beberapa bulan dilantik, Presiden Park Geun Hye berupaya 

meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara Eurasian melalui Eurasia 

Initiative untuk mengembangkan sistem transportasi dan energi.
5

 Eurasia 

Initiative adalah salah satu dari tiga kerangka kebijakan politik luar negeri 

                                                                                                                                                                       
q5vTAhUFPo8KHSQWCP04ChDoAQhjMAk#v=onepage&q=rajin%20hasan%20project&f=false 
(08/04/2017.14.32 WIB) 
2 Ahn Hong Wuk, South Korean Companies to Join Rajjin-Hassan Logistics Partnershi,diakses 
dalam http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201311141825147&code=7101000 

(14/11/2016.18:25 WIB) 

3  Lee Sang Yong, South-North-Russia Trial Project Seen as ‘First Step’, diakses dalam 

http://www.dailynk.com/english/read_print.php?cataId=nk00100&num=12627&viewmode= 

(08/04/2017.10.38 WIB) 
4 South Korean Ministry of Foreign Affairs Paper, “Eurasia Initiative”, hal. 4 
5  The Korea Herald, Eurasia Poses Opportinities, Challenges for Korea, diakses dalam 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150821001011 (07/04/2017.21.56 WIB) 

http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201311141825147&code=7101000
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Korea Selatan yang disebut dengan “Trust-Politik policy”. Dua diantaranya 

adalah Trust-building Process on the Korean Peninsula dan Northeast Asia 

Peace and Cooperation Initiative.
6
 Dimana Rajin-Hassan Project ini salah satu 

peluang Korea Selatan dalam meningkatkan ekonomi dan kerjasama dengan 

negara Eurasia dengan menandatangani nota kesepahaman Memorandum of 

Understanding (MoU) pada tanggal 13 November 2013.
7
 

Akan tetapi di awal tahun 2016, Korea Selatan mengeluarkan kebijakan 

untuk menghentikan proyek tersebut. Korea Selatan melarang kapal dari 

negara- negara ketiga yang mengunjungi Korea Utara
8
 dan unilateral baru 

terhadap Korea Utara, sementara badan intelijen Seoul menyalahkan para 

peretas Pyongyang atas serangan dunia maya. Perkembangan terbaru ini dapat 

meningkatkan ketegangan di Semenanjung Korea yang dipicu oleh uji coba 

nuklir dan peluncuran roket jarak jauh Korea Utara. Kebijakan baru Korea 

Selatan ini menyusul pemberlakuan resolusi Dewan Keamanan PBB 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menerapkan sanksi internasional baru yang 

lebih keras terhadap Korea Utara pada 8 Maret 2016.
9
 Dalam langkah yang 

mungkin menjengkelkan Rusia, Korea Selatan akan menghentikan proyek 

                                                             
6

 South Korean Ministy of Foreign Affairs paper, “Northeast Asia Peace and Cooperation 

Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative”, hal. 5 
7  Ministry Of Unification, 2014 White Paper on Korean Unification,  diakses dalam 

https://books.google.co.id/books?id=9DiFBgAAQBAJ&pg=PA56&lpg=PA56&dq=rajin+hasan+p

roject&source=bl&ots=w48vEMUN--&sig=Si2McZ4tR4W4k5-

FWi8mGF_BYow&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwibrtj-

q5vTAhUFPo8KHSQWCP04ChDoAQhjMAk#v=onepage&q=rajin%20hasan%20project&f=false 

(08/04/2017.18.21 WIB) 
8 Kim Jung Woo, 러시아 "라진-하산 사업 계속 추진...북한 제안 숙고해야", diakses dalam 

https://www.voakorea.com/a/3339190.html (03/10/2017.13.37 WIB) 
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trilateral yang disebut "Rajin-Hasan Project" untuk membangun sistem kereta 

api untuk mengangkut batu bara Siberia Rusia ke pelabuhan Korea Utara di 

Hassan dan kemudian ke Korea Selatan dengan kapal.
10

 

Penelitian ini difokuskan terhadap apa pertimbangan-pertimbangan Korea 

Selatan dalam berpartisipasi dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak 

berpartisipasi lagi. Seperti yang kita ketahui hubungan diplomatik Korea 

Selatan sendiri dengan Rusia terbilang cukup baik, terkecuali dengan Korea 

Utara yang memang sering mengalami ketegangan mengenai Semenanjung 

Korea. Bisa saja dengan keputusannya, Korea Selatan tidak dapat 

meningkatkan perekonomiannya. Sebenarnya apa yang membuat Korea 

Selatan mengambil keputusan untuk memberhentikankan kerjasama 

trilateralnya dengan Rusia dan Korea Utara.  

 

1.2 Rumuan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah Mengapa Korea Selatan Mengambil Kebijakan Untuk 

Memberhentikankan Kerjasama Trilateral “Rajin-Hasan Project”? 
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http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-

utara/3225520.html (14/02/2017.13.37 WIB) 

http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-utara/3225520.html
http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-utara/3225520.html
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa alasan yang 

membuat Pemerintah Korea Selatan Memutuskan Kerjasama Tilateral “Rajin-

Hasan Project”. 

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yang menjadi rujukan untuk penelitian ini adalah 

Kebijakan Turki Memutus Kerjasama Militer dengan Israel pada Era 

Pemerintahan Erdogan yang ditulis oleh: Muhammad Rehza Pahlevi. Paper ini 

menggunakan konsep rasional model. Sehingga didapat hasil pemutusan 

kerjasama dengan Israel dapat meningkatkan nilai tawar Turki di kawassan Timur 

Tengah terhadap Israel negara sekutu yang lainnya. Kedekatan Turki dengan 

Rusia dan Iran, membuat posisi Turki semakin menguat di kawasan Timur 

Tengah. Kedua negara tersebut pun dapat memenuhi kebutuhan pasokan 

persenjataan militer yang dibutuhkan Turki pasca pemutusan kerjasamanya 

dengan Israel. Persamaannya ialah pertimbangan atas faktor yang dilakukan oleh 

Turki mengenai nuklir, pada akhirnya membuat Turki memutuskan kerjasamanya. 

Perbedaan kebijakan, adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan Turki oleh 

Rusia. 

Penelitian kedua, adalah tesis yang berjudul Kebijakan Korea Selatan 

Terhadap Krisis Nuklir Semenanjung Korea yang ditulis oleh: Leonardo Ernesto 

Puimara. Kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep 

politik luar negeri. Faktor faktor ini meliputi faktor kepentingan politik,, faktor 
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kepentingan ekonomi, dan faktor kepentingan pertahanan keamanan, untuk 

mewujudkan kepentingan nasional Korea Selatan. Persamaannya ialah terjadinya 

poltik luar negeri yang dilakukan untuk kepentingan nasional negara khusunya 

kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil Korea Selatan untuk menjaga politik 

luar negeri negaranya. Perbedaan kebijakan yang diambil adalah kebijakan dalam 

hal atau kasus yang berbeda seperti kebijakan Turki dan kebijakan Korea Selatan 

dalam mengambil keputusan politik luar negerinya. 

Penelitian Ketiga, adalah skripsi yang berjudul Pemutusan Hubungan 

Diplomatik Kanada Terhadap Iran yang ditulis oleh Olivia Razmana Poeteri. 

Kerangka konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep hubungan 

diplomatik. Persamaan dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan yang 

didasari atau disebabkan oleh faktor-faktor. Dimana, faktor utama pendorong 

pemutusan hubungan diplomatik Kanada dan Iran adalah terkait pengembangan 

nuklir oleh Iran. Perbedaannya terdapat pada, pengambilan kebijakan politik luar 

negeri antara Kanada dan Iran. 

Penelitian Keempat, adalah skripsi yang berjudul Kebijakan Perdana Menteri 

Yingluck Shinawatra Tentang Pembatalan Ekspor Beras ke Indonesia Tahun 2011 

yang ditulis oleh: Enggar Swastika. Kerangka konseptual yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan Idiosyncratic dan teori Rational Choice. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah kebijakan yang dilakukan dalam 

pembatalan ekspor beras disebabkan faktor dalam negeri. Upaya mensejahterakan 

masyarakat kebawahlah yang membuat Perdana Menteri Yingluck Shinawatra 

membatalkan ekspor berasnya ke Indonesia. 
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Penelitian Kelima, adalah skripsi yang berjudul Alasan Kroasia Bergabung 

dengan Uni Eropa yang ditulis oleh: Muhammad Fauan. Skripsi ini menggunakan 

Konsep policy influence system dan teori Bureaucratic Politics Model. Alasan 

Kroasia bergabung karena adanya harapan Krosia untuk memperbaiki 

perekonomiannya yang disebabkan besarnya hutang luar negeri pasca perang  

dengan beberapa negara diperbatasan serta buruknya sistem perpolitikan di Rusia. 

Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada teori yang dipakai untuk 

menganalisa studi kasus. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini 

adalahkebijakan yang diambil. 

Penelitian Keenam, adalah skripsi yang berjudul Analisis Kebijakan Korea 

Selatan dalam Pembatalan Kerjasama Trilateral Rajin-Hasan Project yang 

ditulis oleh: Devita Yuli Andriana. Skripsi ini menggunakan teori Pengambilan 

Keputusan oleh William D. Coplin. Dimana Korea Selatan memutuskan untuk 

membatalkan partisipasinya dalam kerjasama trilateral dengan Rusia dan Korea 

Utara. Dikarenakan beberapa hal yang mempengaruhi politik domestik, kondisi 

ekonomi serta militer, dan konteks internasional. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

N

o 

JUDUL DAN 

NAMA 

PENELITI 

JENIS 

PENELITIAN 

DAN ALAT 

ANALISA 

HASIL 

1. Paper: 

Kebijakan 

Turki Memutus 

Kerjasama 

Militer dengan 

Israel pada 

Deskriptif 

 

Kerangka 

Konseptual: 

Rational Model 

Salah satu faktor pemutusan kerjasama 

dengan Israel adalah aspek kemanan. 

Pasca penyerangan militer Israel 

terhadap kapal Mavi Marmara, 

pemerintah Turki harus lebih mampu 

melindungi kedaulatan negara dan 
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Era 

Pemerintahan 

Erdogan 

 

Oleh: 

Muhammad 

Rehza Pahlevi 

rakyatnya dari ancaman pihak lain. 

Dalam hal ini, Turki melakukan 

kebijakan luar negerinya melalui 

empat tahapan yang ada pada Rational 

Model. Penyerangan Mavi Marmara 

sebagai Problem Recognition, Defence 

Interest sebagai Goal Selection, 

pemutusan kerjasama  atau 

melanjutkan kerjasama militer sebagai 

Identification of Alternatife dan 

pemutusan kerjasama militer sebagai 

Choice. 

Sementara itu, pemutusan kerjasama 

dengan Israel dapat meningkatkan 

nilai tawar Turki di kawasan Timur 

Tengah. Selain itu, terkait kepentingan 

Turki dalam keanggotaan Uni Eropa, 

kebijakan Turki untuk membuka 

kerjasama dengan pihak lain akan 

membuat Israel dan negara Barat 

lainnya akan merasa terganggu. 

2. Tesis: 

Kebijakan 

Korea Selatan 

Terhadap 

Krisis Nuklir 

Semenanjung 

Korea 

 

Oleh: 

Leonardo 

Ernesto 

Puimara 

Deskriptif/Ekspl

anatif 

 

Kerangka 

Konseptual: 

Konsep Politik 

Luar Negeri 

Langkah yang diambil Korea Selatan 

terhadap krisis semenanjung Korea 

adalah tidak berpihak kepada salah 

satu negara konflik, baik Amerika 

maupun Korea Utara. Hal itu 

dilakukan karena Korea Selatan 

memiliki beberapa kepentingan 

kebijakan nasiona yang saling 

berkaitan. Yaitu pada kebijakan 

politik, ekonomi dan keamanan. Salah 

satu contohnya adalah kebijakan 

politik. Dengan membina hubungan 

politik dengan Amerika, Korea Selatan 

memiliki kesempatan lebih luas untuk 

berperan dalam roda politik 

internasional. Begitu pula hubungan 

politik dengan Korea Utara, potensi 

yang didapat adalah untuk 

menciptakan cita cita besar rakyat 

Korea Selatan yang ingin melakukan 

reunifikasi dengan Korea Utara. 

3. Skripsi: 

Pemutusan 

Hubungan 

Diplomatik 

Deskriptif 

 

Kerangka 

Konseptual: 

Hubungan diplomatik Kanda-Iran 

mulai terjalin pada tahun 1955. 

Namun Kanada secara resmi 

membuka kantor kedutaannya di Iran 
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Kanada 

Terhadap Iran 

 

Oleh: Olivia 

Razmana 

Poeteri 

Konsep 

Hubungan 

Diplomatik 

pada tahun 1961. Hubungan 

diplomatik antara Kanada dan Iran 

mengalami naik turun. Pasalnya, telah 

terjadi dua kali krisis hubungan 

diplomatik antara negara tersebut. 

Hingga akhirnya Kanada memutuskan 

secara sepihak pemutusan hubungan 

diplomatik tersebut pada tahun 2012. 

Pemutusan hubungan diplomatik 

Kanada terhadap Iran disebabkan oleh 

adanya pertentangan kebijakan luar 

negeri diantara Kanada dan Iran, 

antara lain pengembangan nuklir Iran, 

retorika anti-Israel, pelanggaran HAM 

Iran, dan dukungan Iran kepada rezim 

Bashar Al-Assad dalam konflik 

Suriah. 

4. Skripsi: 

Kebijakan 

Perdana 

Menteri 

Yingluck 

Shinawatra 

Tentang 

Pembatalan 

Ekspor Beras 

ke Indonesia 

Tahun 2011 

 

Oleh: Enggar 

Swastika 

Eksplanatif 

 

Kerangka 

Konseptual: 

Pendekatan 

Idiosyncratic 

dan Teori 

Rational Choice 

Pengambilan kebijakan Perdana 

Menteri Yingluck Shinawatra dalam 

pembatalan ekspor beras ke Indonesia 

adalah upaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat menengah 

kebawah. 

5. Skripsi: 

Alasan 

Kroasia 

Bergabung 

dengan Uni 

Eropa 

 

Oleh: 

Muhammad 

Fauzan 

Eksplanatif 

 

Konsep policy 

influence system 

dan teori 

Bureaucratic 

Politics Model 

Pengambilan kebijakan Kroasia untuk 

bergabung dengan Uni Eropa untuk 

memperbaiki ekonomi Kroasia itu 

sendiri. 

6. Skripsi: 

Analisis 

Kebijakan 

Korea Selatan 

dalam 

Eksplanatif 

 

Teori 

Pengambilan 

Keputusan 

Kebijakan Korea Selatan dalam 

membehentikan kerjasama trilateral 

Rajin-Hasan Project dipertimbangkan 

dari untung rugi yang akan didapat 

oleh Korea Selatan. Pemberhentikan 
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Pemberhentian 

Kerjasama 

Trilateral 

Rajin-Hasan 

Project 

 

Oleh: 

Devita Yuli 

Andriana 

Politik Luar 

Negeri 

kerjasama ini berdasarkan 

pertimbangan beberapa faktor seperti 

konteks internasional. Politik dalam 

negeri, ekonmi dan militer Korea 

Selatan.  

 

 

1.5 Kerangka Teori 

Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri 

 Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan fenomena 

dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. 

Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh suatu negara untuk menyikapi 

isu-isu yang sedang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, 

penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri 

menurut Willian D. Coplin. Dimana teori ini menjelaskan bagaimana proses 

pengambilan keputusan luar negeri yang dirumuskan serta hal-hal apa saja 

yang mempengaruhi kebijakan tersebut. 

Teori ini memberikan perhatian pada aktor pengambilan keputusan politik 

luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan 

pengaruh aktual dalam mengambil keputusan yang menyangkut keterlibatan 

negaranya dalam sistem internasional. Tindakan politik luar negeri tertentu, 

mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga determinan yang 

mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Pertama ialah kondisi 
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politik dalam negeri, selanjutnya adalah kemampuan ekonomi dan militer 

domestik dan yang terakhir adalah konteks internasonal, dimana konteks ini 

merupakan posisi negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam suatu 

sistem.
11

 Adapun faktor konteks internasional, politik dalam negeri dan 

kemampuan ekonomi militer domestik memiliki hubungan langsung dengan 

pengambil keputusan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan 

dikeluarkan. Secara umum, tindakan politik luar negeri yang dilakukan oleh 

suatu negara, digambarkan oleh Coplin melalui Bagan I dibawah ini: 

 

Bagan I. Empat Faktor Determinan dalam Mempengaruhi Tindakan 

Politik Luar Negeri 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa konteks internasional yang 

disini merupakan suatu produk tindakan politik luar negeri seluruh negara-

pada masa lampau, sekarang, dan masa mendatang yang mungkin atau yang 

diantisipasi mempengaruhi langsung politik dalam negeri serta kondisi 

ekonomi dan militer suatu negara.
12

 

  

                                                             
11 William D. Coplin, 2003, PENGANTAR POLITIK INTERNASIONAL: Suatu Telaah Teoretis, 

Edisi kedua, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, hal. 30. 
12 Ibid. hal. 30 

Politik dalam 

negeri 

 

Pengambil 

keputusan 

Kondisi ekonomi 

dan militer 

Tindakan 

politik luar 

negeri 

Konteks 

internasional: 

 

Suatu produk 

tindakan politik 

luar negeri 

seluruh negara, 

pada masa 

lampau, 

sekarang, dan 

masa 

mendatang, 

yang mungkin 

atau yang 

diantisipasi 
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Situasi politik domestik dan kondisi ekonomi dan militer Korea Selatan 

tidak lepas dari pengaruh konteks internasional yang ada. Begitu pula 

sebaliknya, konteks internasional yang muncul mempengaruhi politik 

domestik dan kondisi ekonomi dan militer Korea Selatan. Dimana, 

Semenanjung Korea secara geografis dekat dengan Rusia. Kita ketahui juga 

bagaimana hubungan yang ada di Semenanjung Korea antara Korea Selatan 

dan Korea Utara. Tiga tahun terakhir kedua negara tersebut mulai menjalin 

hubungan melalui Eurasian Initiative. Dimana tujuannya adalah untuk 

perdamaian Semenanjung Korea. Ekonomi dan militer merupakan dua 

variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika gerakan militer suatu 

negara semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan ekonomi negara 

tersebut. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama 

negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan 

dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih 

kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih 

kuat. Dari segi kapabilitas ekonomi dan militer, Korea Selatan terbilang cukup 

baik apalagi dengan adanya latihan militer bersama Korea dengan Amerika 

Serikat. 

Teori politik luar negeri William D. Coplin ini dapat digunakan dalam 

menjelaskan alasan Korea Selatan membatalkan kerjasama trilateral Rajin 

Hasan Project ialah tindakan politik negerinya yang dipengaruhi oleh adanya 

konteks internasional dalam memepengaruhi  kondisi ekonomi serta  militer 
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dan politk dalam negeri yang berpengaruh langsung pada pengambil 

keputusan. Konteks internasional adalah   

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian dan Analisa Penelitian 

Level analisa dalam penelitian ini adalah reduksionis, karena unit 

eksplanasinya lebih rendah dibanding unit analisa.. Unit Analisa adalah 

kebijakan Korea Selatan dalam membatalkan kerjasama trilateral dengan Rusia 

dan Korea Utara. Unit eksplanasinya adalah alasan Korea Selatan 

mengeluarkan kebijakan membatalkan kerjasama Rajin-Hasan Project. 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat eksplanatif yang bermaksud 

menjelaskan dua variabel yang mempunyai hubungan. Penelitian eksplanatif 

adalah penelitian dengan menganalisis data, dimana penelitian ini bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik 

dan dengan cara eksplanasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.
13

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif karena menjelaskan permasalahan dengan kumpulan kata-kata 

                                                             
13 Sutopo, Heribertus. 1988. Pengantar Ilmiah Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan 

Praktis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 
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argumentatif yang didapatkan berdasarkan literature yang kemudian harus 

disimpulkan. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah study literature (library riset), dengan adanya data-data 

yang sudah diolah menjadi data baru oleh orang lain. Penelitian ini berdasarkan 

dara sekunder yang didapatkan dari riset terdahulu, buku, majalah, jurnal, 

berita, artikel, surat kabar, internet, dokumen-dokumen, dan bentuk tulisan 

lainnya yang mendukung dan relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan 

sumber-sumber tersebut penelitian mengumpulkan data sebanyak-banyaknya  

yang kemudian dipilih agar sesuai dengan sistematika penulisan. 

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki batasan waktu semenjak Rajin-Hasan Project 

diresmikan pada tahun 2013 hingga Korea Selatan membatalkan kerjasama 

pada awal tahun 2016 dan tidak menutup kemungkinan serangkaian peristiwa 

sebelum diresmikannya Rajin-Hasan Project juga akan menjadi bagian dari 

kajian dalam penelitian ini demi kesinambungan serta kejelasan data yang 

nantinya akan disampaikan. Untuk memfokuskan penelitian maka dibutuhkan 

batasan materi yang akan dibahas, penulis menganalisa alasan-alasan apa saja 

yang membuat Korea Selatan mengeluarkan kebijakan untuk membatalkan 

kerjasama Rajin-Hasan Project. 
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1.7 Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dijelaskan diatas, 

bahwa dapat ditarik hipotesis atau jawaban sementara yang dihasilkan. Dari 

keputusan yang diambil oleh Korea Selatan dalam membatalkan kerjasama 

trilateral Rajin Hasan Project tidak lepas dari pengaruh konteks internasional, 

politik domestik, dan kondisi ekonomi serta militer. Adanya sanksi yang 

ditetapkan Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) kepada 

Korea Utara. faktor konteks internasional. Dimana tidak menegangnya 

semenanjung Korea  dikarenakan beberapa kali Korea Utara meluncurkan 

nuklir. Tidak stabilnya wilayah semenanjung Korea membuat Korea Selatan 

mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kondisi politik dalam negeri yang 

bertujuan  meningkatkan perekonomian dan mempererat kembali hubungan 

dua Korea. Dengan tidak stabilnya wilayah dan berpengaruh terhadap kondisi 

politik dan ekonomi militernya. Maka Korea Selatan memutuskan untuk tidak 

lagi berpartisipasi dalam kerjasama trilateral Rajin-Hasan Project.  
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1.9 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2 Posisi Sistematika Penulisan 

BAB Pembahasan 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.4.  Manfaat Penelitian 

       1.4.1. Manfaat Akademis 

       1.4.2. Manfaat Praktis 

1.5.  Penelitian Terdahulu 

1.6.  Kerangka Teori 

1.7.  Metode Penelitian 

       1.7.1. Variabel Penelitian dan Analisa Penelitian 

 1.7.2. Jenis Penelitian 

 1.7.3. Teknik Analisa Data 

 1.7.4. Teknik Pengumpulan Data 

 1.7.5. Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.  Hipotesa 

1.9.  Sistematika Penulisan  

BAB II 

KERJASAMA 

TRILATERAL 

RAJIN-HASAN 

PROJECT 

2.1. Pembentukan Rajin-Hasan Project 

2.1.1. Sejarah Rajin-Hasan Project  

2.1.2. Eurasia Initiative 

2.1.3. Rajin-Hasan Project 

2.2. Pemberhentian Rajin-Hasan Project 
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BAB III 

PROSES 

RASIONALISASI 

KEBIJAKAN 

KOREA SELATAN 

3.1.Hubungan Kawasan Semenanjung Korea Dalam 

Eurasia Initiative 

3.2. Politik, Ekonomi dan Militer Korea Selatan 

3.3. Kebijakan Korea Selatan Memberhentikan 

Kerjasama  

BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

4.2. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


