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BAB III 

ANALISIS TRUSTPOLITIK POLICY KOREA SELATAN DALAM UPAYA 

MENGHADAPI KOREA UTARA 

 

Korea Utara terus melakukan tindakan uji coba nuklir pada tahun 2013-2017, 

sehingga mengancam keamanan dan membuat ketidakstabilan di kawasan Semenanjung 

Korea. Bersamaan dengan tindakan Korea Utara tersebut merupakan awal dari 

kepemimpinan Park Geun Hye, yang mana mengeluarkan Trustpolitik Policy di mana 

Trustpolitik Policy ini bertujuan untuk mengubah kondisi Semenanjung Korea yang memiliki 

zona berkonflik menjadi zona kepercayaan yang mana diharapkan akan menciptakan suatu 

perdamaian sejati di antara kedua Korea. Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan 

masalah yang ada dengan menganalisa menggunakan Rational Choice Theory, melalui 

pendekatan Rational Actor Model dari Graham T. Allison dalam kebijakan Trustpolitik 

Policy. 

Rational Choice Theory merupakan salah satu strategi pendekatan utama yang 

digunakan negara setelah pasca perang dalam hubungan internasional. Teori ini juga dapat 

digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara mengambil sebuah keputusan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Hal ini kemudian digunakan sebagai pilihan yang paling rasional 

dalam menentukan perilaku dan tindakan negara dengan menghitung kekurangan dan 

keuntungan dari tindakan tersebut, sehingga dapat memilih salah satu pilihan yang paling 

menguntungkan (Snidal, 2012, p. 87). Pada penelitian ini akan menggunakan model dari 

Rational Actor Model sebab melalui model ini penulis melihat bahwa negara sebagai aktor 

utama serta aktor rasional dalam pembuatan keputusan kebijakan luar negeri dan mampu 

memberikan penjelasan mengenai pilihan tersebut melalui hal-hal yang  mempengaruhi 
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Rational Actor Model dalam mengambil suatu keputusan seperti, adanya tujuan dan sasaran, 

alternatif,. konsekuensi, dan Choice. 

3.1 Rational Actor Model 

Dalam model ini, setiap aktor rasional harus memiliki tujuan dan sasaran yang 

mewakili adanya nilai atau utilitas dalam mengambil sebuah keputusan, yang mana setiap 

aktor dapat menentukan pilihan alternatif yang memiliki kemungkinan konsekuensi yang 

mungkin terjadi dari keputusan tersebut, di mana tiap konsekuensi mengandung sejumlah 

efek samping dari yang dihasilkan. Menurut Park Geun Hye, dengan mengeluarkan kebijakan 

Trustpolitik Policy akan dapat mengubah kondisi Semenanjung Korea yang memiliki zona 

berkonflik menjadi zona kepercayaan, yang mana mampu meruntuhkan tembok dingin yang 

telah ada selama ini dan menciptakan unifikasi nagi kedua Korea. Melalui Trust-building, 

diharapkan akan menciptakan kepercayaan antara Seoul dan Pyongyang sehingga secara 

tidak langsung akan mengesampingkan adanya ancaman nuklir dan membangun  kerja sama 

antar Korea. Di dukung dengan melanjutkan  proyek Korea untuk memperluas pembangunan 

Korea bersama, termasuk listrik, transportasi, infrastruktur, dan telekomunikasi antar Korea. 

Selain memperbaiki hubungan antar Korea, Park Geun Hye juga membangun kepercayaan 

dengan kerja sama internasional melalui komunitas-komunitas internasional agar dapat 

bersama-sama mengatasi krisis dan memberikan solusi untuk keamnan di Semenanjung 

Korea melalui NAPCI dan Eurasia Intitiative. 

Melalui model ini juga mengharuskan setiap aktor rasional mempunyai beberapa 

pilihan alternatif, di mana mengharuskan setiap aktor rasional harus memilih salah satu di 

antara alternatif sebelum aktor tersebut terjebak dalam situasi tertentu. Dalam pengambilan 

keputusan, alternatif ini direpretasikan sebagai pohon keputusan yang mana dari tindakan-

tindakan alternatif tersebut mencakup tindakan sederhana namun spesifikasi suatu tindakan 

tersebut harus cukup tepat untu membedakannya dari alternatif lain sehingga meminimalisir 
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kerugian yang akan di dapatkan. Terpilihnya alternatif Trusrpolitik Policy untuk menghadapi 

Korea Utara merupakan salah satu kebijakan luar negeri Park Geun Hye yang telah di 

rencanakan sejak sebelum menjadi presiden Korea Korea ketika masih menjabat dalam 

pemerintahan Korea Selatan. Alternatif Trustpolitik Policy diperkirakan memiliki keuntungan 

yang cukup baik untuk Korea Selatan dalam membangun kepercayaan antar Korea dan 

meciptakan unifikasi serta, dapat meminimalisir kerugian-kerugian dari adanya ancaman 

nuklir Korea Utara sehingga konsekuensi yang di dapatkan tidak begitu buruk bagi Korea 

Selatan. 

Konsekuensi merupakan hasil yang akan terjadi untuk setiap alternatif yang telah 

dipilih, yang mana setiap aktor rasional telah memikirkan kemungkinan hasil dari setiap 

alternatif yang akan dipilih seperti, mengeluarkan Trustpolitik Policy. Dengan melihat 

kebijakan-kebijakan terdahulunya dalam menghadapi Korea Utara, Park Geun Hye telah 

memiliki gambaran akan seperti apa konsekuensi yang akan di dapatkan ketika menjalankan 

Trustpolitik Policy tersebut. Pada konsep Choice dalam aktor rasional merupakan suatu 

pilihan-pilihan alternatif yang konsekuensinya dapat menduduki peringkat tertinggi sampai 

terendah dalam mengambil keputusan, yang mana telah mencakup ekonomi, keputusan, teori 

permainan, serta gagasan yang terstruktur yang mendasari asumsi manusia sehari-hari dari 

tujuan manusia baik dalam perilaku individu dan di internasional dalam kebijakan luar 

negeri. Hal tersebut bertujuan untuk memilih pilihan yang konsisten dan memaksimalkan 

nilai dengan berbagai hambatan yang terjadi.  

Dari semua penjelasan di atas menyimpulkan bahwa setiap aktor rasional akan 

memahami pilihan-pilihan alternatif untuk memaksimalkan nilai yang akan di dapatkannya 

sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir, yang mana aktor rasional akan 

menganalisis dari pilihan yang telah dibuat oleh negara mengenai mempertimbangkan cost 

dan benefit untuk mencapai kepentingannya. Dalam konteks negara biasanya keputusan 
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Benefit 

 - Menciptakan denuklirisasi dan 
unifikasi di Semenanjung Korea  

- Memperluas kerja sama Industri 
Kaesong (KIC) 

- Membangun kerja sama 
multilateral di Asia Timur Laut 

 - Memperkuat dan memperluas 
aliansi melalui kerja sama 
NAPCI dan Eurasia Initiative 

Cost  

- Bantuan kemanusiaan (orang 
tua, wanita hamil, bayi)  

- Perluasan pembangunan dan 
infrastruktur antar Korea (listrik, 
transportasi dan telekomunikasi)  

- Menjadi negara fasilitator 
dalam kerja sama NAPCI  

- Membangun proyeksi yang 
menyambungkan Korea Selatan 
dan Eropa 

tersebut dibuat untuk mencapai tujuan tertentu atau berdasarkan dari kepentingan negara 

dengan melakukan berbagai pertimbangan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal, 

yang mana harus mempertimbangkan berdasarkan cost dan benefit. 

Tabel 3.1 Klarifikasi hasil analisis Rational Choice Theory 

 

 

 3.2  Cost 

Dalam konteks negara, sebuah keputusan maupun kebijakan yang dilakukan oleh 

actor rasional ini harus berdasarkan pada cost sebagai sebuah pertimbangan. Penerapan cost 

ini berguna untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait seberapa besar konsekuensi atau 

kerugian yang mungkin saja terjadi ketika melakukan sebuah pertimbangan. Untuk 

meminimalisir terjadinya resiko kerugian, actor rasional biasanya membuat beberapa rencana 

dalam sebuah keputusan (Dompere, 2004, p. 132). Negara sebagai aktor utama dalam 

hubungan internasional akan berusaha untuk mengedepankan keamanan dan kepentingan 

nasional dalam menyusun kebijakan luar negeri. Dalam penelitian ini, penulis akan 

menganalisis kebijakan Korea Selatan dalam upaya menghadapi ancaman nuklir Korea Utara 

melalui Trustpolitik Policy. Park Geun Hye mengeluarkan Trustpolitik Policy untuk 

mengubah kondisi Semenanjung Korea yang memiliki zona berkonflik menjadi zona 

kepercayaan yang mana dapat menciptakan suatu perdamaian sejati di antara kedua Korea. 
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Trustpolitik Policy memiliki tiga kerangka besar dalam melaksanakan kebijakan luar 

negerinya yaitu Trust-building Process in the Korean Peninsula, Northeast Asia Peace and 

Cooperation Initiative dan Eurasia Initiative.  

Dalam memenuhi ketiga kerangka Trustpolitik Policy tersebut, ada kebijakan yang 

khusus untuk dilakukan terhadap Korea Utara, yaitu Trust-building Process in the Korean 

Peninsula. Trust-building ini memfokuskan untuk membangun kepercayaan di antara kedua 

negara Korea, sehingga akan menciptakan suatu unifikasi untuk Semenanjung Korea. Selain 

itu, Trust-building ini memiliki arah kebijakan yag cukup kuat untuk menghadapi ancaman 

dari Korea Utara, namun tetap membuka lebar pintu dialog dan kerja sama. Kebijakan Korea 

Selatan ini berupaya untuk mendorong Korea Utara semaksimal mungkin agar membuat 

pilihan yang tepat, terutama dalam menghentikan pengembangan program nuklirnya. Untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Korea Utara, Korea Selatan tetap memberikan 

bantuan kemanusiaan kepada masyarakat-masyarakat yang rentan di Korea Utara seperti, 

orang tua, bayi dan ibu hamil serta bantuan untuk mempertemukan antar keluarga yang 

terpisahkan akibat perang Korea lalu. 

Trustpolitik Policy ini juga mempersiapkan kerja sama tingkat lanjut dalam 

perkembangan Kompleks Industri Kaesong yang mencakup internasional. Dilanjutkan 

dengan mengejar visi dari proyek Korea, yang mana akan megupayakan memperluas 

pembangunan Korea bersama, termasuk listrik, transportasi, infrastruktur, dan telekomunikasi 

antar Korea. Pemerintahan Korea Selatan akan bergabung dengan PBB daan negara-negara 

terkait untuk membuat taman perdamaian di dunia dalam zona demiliterisasi (DMZ World 

Peace Park), di mana taman tersebut sebagai bentuk model baru dalam perdamian dan kerja 

sama untuk unifikasi kedua Korea dan masyarakat internasional. 
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Kerangka kedua berikutnya dalam Trustpolitik Policy yang berupa Northeast Asia 

Peace and Cooperation Initiative, NAPCI ini untuk membangun tatanan multilateral dengan 

membangun kepercayaan antara negara Asia Timur Laut melalui dialog dan kerja sama di 

berbagai tingkatan dan berupaya mendorong Korea Utara untuk berpartisipasi dalam bagian 

dari komunitas internasional ini. Korea Selatan juga mengupayakan menyelesaikan masalah 

di Semenanjung Korea dengan mendorong partisipasi Korea Utara dalam kegiatan ini. 

Kerangka kedua tersebut berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan menyediakan 

tempat untuk berbagai negara yang terlibat dapat berdialog dan berkerja sama dalam berbagai 

arah melalui pendekatan yang terbuka dan fleksibel sehingga akan memperluas kemitraan 

lintas kawasan. Dalam hal ini Korea Selatan memainkan peran sebagai fasilitator dan 

menyiapkan segala kebutuhan negara yang berpartisipasi agar dapat melakukan dialog dan 

kerja sama tersebut.  

Trustpolitik Policy yang ketiga ialah Eurasia Initiative yang merupakan inisiatif untuk 

membuat Eurasia menjadi satu benua, benua kreatif dan benua damai. Eurasia Initiative 

bermaksud untuk membangun sebuah benua dengan memproyeksikan sistem terpadu dari 

transportasi, energi, dan jaringan perdagangan di seluruh benua Eusrasia, yang mana akan 

menghubungkan jaringan kereta api dan jalan dari Busan ke Eropa, serta rute laut baru 

melalui Samudera Arktik. Membangun sebuah benua yang kreatif dengan memanfaatkan 

teknologi dan budaya serta membangun sebuah benua yang damai dengan berkontribusi aktif 

dalam kerja sama NAPCI dan mendukung proses trust-building di Semenanjung Korea.  

 3.3 Benefit 

Pada umumnya kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat 

mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki prestise, serta 

benefit untuk negaranya. Melalui ketiga kerangka Trustpolitik Policy diharapkan dapat 

memperbaiki hubungan baik dengan Korea Utara melalui membangun kepercayaan di antara 
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kedua negara Korea berlandaskan dengan keamanan nasional pondasi dasar untuk unifikasi, 

sehingga akan menciptakan suatu perdamaian sejati di antara kedua Korea. Melalui Trust-

building Process in the Korean Peninsula ini diharapkan Semenanjung Korea berhasil 

mencapai kesepakatan unifikasi dan perdamaian sejati serta mempunyai tatanan internasional 

yang baik. Selain itu, dapat memperkuat kerja sama dan pertukaran yang saling 

menguntungkan seperti, kerja sama industri Kaesong yang mencakup internasional serta 

memperluas pembangunan Korea bersama, termasuk listrik, transportasi, infrastruktur, dan 

telekomunikasi antar Korea. Melalui Trust-building ini, diharapkan akan menciptakan 

denuklirisasi, yang mana denuklrisasi ini akan mempertimbangkan langkah-langkah yang 

sesuai dalam konteks politik, ekonomi, dan diplomatik. Selain itu, Trust-building ini 

diharapkan akan menghasilkan arah yang positif untuk perdamaian unifikasi Semenanjung 

Korea dan membangun kerja sama antar negara Timur Laut Asia.  

Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative diharapkan memegang penuh 

kepentingan kawasan Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, China, Rusia, Mongolia dan 

Korea Utara sehingga NAPCI dapai menjadi kunci penting dalam membangun perdamaian 

dan stabilitas di Asia Timur Laut. NAPCI ini diharapkan dapat membangun kepercayaan di 

Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut melalui membangun kerja sama multilateral 

dengan negara-negara yang berpartisipasi, melengkapi dan memperluas mekanisme koperasi 

yang ada di kawasan Asia Pasifik dengan menciptakan pembangunan yang saling 

menguntungkan dan saling melengkapi sehingga dapat membentuk kerja sama multilateral. 

Melalui NAPCI, Korea Selatan dapat  memperkuat hubungan baik antar negara di kawasan 

lain sehingga mendapatkan dukungan internasional dan berhasil mendapat pengakuan 

internasional untuk melakukan trust-building di Semenanjung Korea. 

Dengan Eurasia Initiative ini diharapkan mampu untuk membangun koneksi baru 

dengan negara-negara Eurasia untuk meningkatkan ekonomi Korea Selatan serta 
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menciptakan lingkungan yang damai bagi Semenanjung Korea dengan melibatkan Korea 

Utara ke dalam proyek. Selain itu, diharapkan dapat mengetahui kekuarangan Korea Selatan 

sehingga dapat memberikan perekonomian Korea Selatan yang lamban menjadi tumbuh ke 

fase kemajuan ekonomi yang inovasi, serta melibatkan Korea Utara dalam kerja sama 

ekonomi multilateral dan menciptakan adanya perubahan. Melalui Eurasia Initiative, Korea 

Selatan tidak haya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat di Asia 

Timur Laut tetapi juga mendapatkan dukungan dari negara Eurasia lainnya 

3.4 Hambatan-hambatan dalam Trustpolitik Policy 

Trustpolitik Policy memiliki tiga kerangka besar dalam melaksanakan kebijakan luar 

negerinya yaitu Trust-building Process in the Korean Peninsula yang membangun 

kepercayaan Seoul dan Pyongyang bertujuan untuk perdamian dan stabilitas di Semenanjung 

Korea, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative bertujuan untuk menjalin rasa saling 

percaya dan meningkatkan kerja sama di kawasan Asia Timur Laut dan Eurasia Initiative 

merupakan kerja sama initiatif Korea Selatan untuk meningkatkan hubungannya dengan 

negara-negara di luar kawasan seperti, Eropa dan Asia secara langsung. Namun ketika satu 

tahun berjalannya Trustpolitik Policy tersebut, Korea Utara kerap melakukan uji coba 

nuklirnya hingga pada akhir tahun 2017. Dengan begitu ketegangan pun berhasil membuat 

hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mengaktifkan status waspada. Kemudian Korea 

Selatan memulai latihan militer gabungan dengan militer Amerika Serikat. Ditambah dengan 

jatuhnya sanksi DK-PBB terhadap Korea Utara dengan memberikan sanksi embargo ekonomi 

kepada Korea Utara. Ketegangan memuncak ketika Korea Utara mulai untuk memutuskan 

semua jalur telekomunikasi dengan Korea Selatan dan menarik semua pekerja Korea Utara 

dari kerja sama KIC sehingga membuat Korea Selatan harus menutup sementara operasional 

KIC. 
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Selain hambatan dari Korea Utara, dalam menjalankan Trustpolitik policy ini juga 

memiliki kendala dalam negerinya sendiri seperti pentingnya peran civil society, situasi 

politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, yang mana ikut mempengaruhi proses 

damai di Semenanjung Korea. Civil society memiliki pengaruh kuat dalam membentuk 

pandangan pemimpin di Korea Selatan dalam membuat keputusan kebijakan luar negerinya 

(Thomas Kalinowski, 2014). Civil society muncul karena adanya respon dari masyarakat 

terhadap permasalahan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, baik itu terkait 

masalah politik, lingkungan, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dengan begitu, civil 

society dapat mempengaruhi atau menekan para pembuat kebijakan (pemerintah) melalui 

perwakilan, gerakan secara langsung (demostrasi), dialog interaktif dengan pemerintah yang 

dilakukan secara terus-menerus dan sukarela tanpa ada tekanan dari aktor yang 

berkepentingan (Doraiswamy, 2011). 

 Dalam hal ini, civil society mengharapkan Park Geun Hye dapat membawa 

perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan rakyatnya melalui 

Truspolitik Policy tersebut. Secara tidak langsung adanya peran civil society ini 

mempengaruhi situasi atau keadaan yang ada, yang mana ketika Korea Utara kerap 

melakukan uji coba nuklirnya dan mennutup operational industri Kaesong membuat 

masyarakat Korea Selatan menekan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang aman. 

Masyarakat Korea Selatan juga ikut berdebat dalam isu politik luar negerinya terkait 

hubungannya dengan Korea Utara dalam menuju reunifikasi kedua Korea. Dalam hal ini, 

masyarakat Korea Selatan merasa perlu adanya kebijakan yang tegas untuk Korea Utara agar 

negaranya dapat terbebas dari ancaman Korea Utara. Namun berbeda dengan tindakan 

pemerintah, yang mana pemerintah Korea Selatan tetap mempertahankan kerja sama dengan 

Korea Utara sehingga masyarakat Korea Selatan meminta dengan tegas kepada pemerintah 

untuk melakukan kebijakan yang tegas terhadap Korea Utara. Masyarakat Korea 
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menyampaikan aspirasi ini melalui tindakan demostrasi yang dilakukan di pusat Seoul pada 7 

Januari 2016, di mana dilakukan dengan membakar patung pemimpin Korea Utara, Kim Jong 

Un dan merobek bendera Korea Utara (Hun, 2016). 

Tak hanya dari respon masyarakat Korea Selatan, keadaan ekonomi nasional juga 

mempengaruhi kelancaran Trustpolitik Policy seperti, penurunan ekspor Korea Selatan. 

Adanya penurunan ekspor Korea Selatan akan menghambat tercapainya tujuan Korea Selatan 

untuk membantu perekonomian Korea Utara sebagai bantuan yang dapat menekan 

denuklirisasi. Mamasuki awal 2016, perkembangan perekonomian Korea Selatan mengalami 

penurunan dikarenakan adanya ketegangan yang meningkat di kawasan Semenanjung Korea. 

Ketegangan tersebut juga dirasakan oleh negara-negara lain yang menjadi mitra kerja sama 

dagang dengan Korea Selatan, yang mana dengan ketidakstabilan tersebut meningkatkan 

resiko dan memberikan tekanan terhadap harga saham (Situmorang, 2016).  

 


