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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Konflik di kawasan Semenanjung Korea merupakan konflik saudara yang 

berkepanjangan, di mana bermula ketika melakukan gencatan senjata pasca perang dingin 

hingga saat ini yang belum ada kesepakatan damai yang tertulis dan permanen dari kedua 

negara Korea tersebut. Pengembangan program nuklir Korea Utara ini mencuri perhatian 

dunia internasional, yang mana menjadi salah satu masalah yang cukup serius karena 

menimbulkan ancaman besar dan dapat mempengaruhi kestabilan keamanan Asia Timur 

bahkan keamanan dunia. Apalagi melihat posisi geografis kawasan tersebut, di mana 

berperan penting sebagai jembatan antara benua satu dengan lainnya. Kurang lebih 65 tahun 

Semenanjung Korea mengalami konfrontasi di DMZ, bersamaan dengan itu, telah 

dilaksanakan berbagai dialog, kerja sama, dan pertukaran-pertukaran antar korea, namun tak 

mampu membuat kedua Korea ini menjadi bersatu. 

Keluarnya Korea Utara dari keanggotaan organisasi internasional NPT dan IAEA 

pada awal 2003 menyebakan adaya krisis nuklir di kawasan Semenanjung Korea yang 

merupakan awal dari tindakan keras Korea Utara yang menimbulkan banyak ancaman bagi 

stabilitas keamanan dunia. Dalam dekade terakhir ini, Korea Selatan kerap memulai 

hubungan baik dengan Korea Utara melalui dialog dan diplomasi, yang mana telah disalurkan 

melalui para pemimpin Korea Selatan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan luar negeri 

yang khusus untuk Korea Utara seperti, Trustpolitik Policy. Kebijakan tersebut digunakan 

untuk mengurangi tensi militer maupun politik di Semenanjung Korea. Trustpolitik Policy 

adalah salah satu upaya Korea Selatan dalam membangun kepercayaan terhadap Korea Utara 
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untuk menurunkan tensi konflik yang terjadi dengan cara softpower sehingga secara perlahan 

mampu membangun perdamaian dan kerja sama di Asia maupun dunia. Trustpolitik Policy 

memiliki tiga kerangka besar yaitu, Trust-building Process in the Korean Peninsula, 

Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative dan Eurasia Initiative.  

Dalam penelitian ini menggunakan Rational Choice Theory, melalui pendekatan 

Rational Actor Model dari Graham T. Allison dalam menganalisa Trustpolitik Policy dalam 

upaya menghadapi Korea Utara. Rational Choice Theory digunakan sebagai alat menjelaskan 

pilihan dan melihat perilaku para pembuat keputusan. Hal ini kemudian digunakan sebagai 

pilihan yang paling rasional dalam menentukan perilaku dan tindakan negara untuk 

menghitung kekurangan dan keuntungan dari tindakan tersebut, sehingga memilih salah satu 

pilihan yang paling menguntungkan. 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 model ini pula menghasilkan 

adanya setiap actor rasional harus memahami pilihan yang telah dibuat oleh negara dengan 

mempertimbangkan cost dan benefit untuk mencapai kepentingannya. 

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, rational actor biasanya membuat beberapa rencana dalam sebuah keputusan. Pada 

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara dilakukan agar dapat 

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

benefit untuk negaranya. Dalam Trustpolitik Policy penulis telah menganalisis dan 

menyimpulkan dari Rational Actor Model tersebut, yang mana memiliki nilai dan 



52 
 

pertimbangan dalam memutuskan pengambilan keputusan untuk mengeluarkan Trustpolitik 

Policy tersebut. 

Dalam menjalankan ketiga kerangka Trustpolitik Policy ini, ada beberapa hal yang 

akan Korea Selatan lakukan untuk mencapainnya kepentingan kebijakannya tersebut, yang 

merupakan cost dari Trustpolitik Policy yaitu, berupa memberikan bantuan kemanusiaan 

(orang tua, wanita hamil, bayi) kedapa masyarakat Korea Utara, melakukan perluasan 

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

menjadi negara fasilitator dalam kerja sama NAPCI dan melakukan pembangunan proyeksi 

yang menyambungkan Korea Selatan dan Eropa seperti, kereta api. Selain itu, ada beberapa 

hal yang akan Korea Selatan dapatkan yang mana merupakan benefit dari Trustpolitik Policy, 

jika ketiga kerangka tersebut berjalan dengan lancar yaitu, dapat menciptakan denuklirisasi 

dan unifikasi di Semenanjung Korea, dapat memperluas kerja sama Industri Kaesong (KIC), 

dapat membangun kerja sama multilateral di Asia Timur Laut, serta dapat memperkuat dan 

memperluas aliansi melalui kerja sama NAPCI dan Eurasia Initiative. 

4.2 Saran dan Rekomendasi 

 Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menganalisis terkait 

konflik nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea menggunakan Rational Choice Theory, 

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

Trustpolitik Policy. Hasil dari penelitian ini telah di uraikan oleh penulis di atas, penulis 

menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pengerjaan 

penelitian ini. Penelitian ini secara spesifik hanya dapat digunakan dalam diskusi terkait 

kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Maka 

dari itu, penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar 

melakukan penelitian terkait bagaimana respon dan upaya penyelesaian konflik nuklir ini dari 

negara-negara di sekitar Semenanjung Korea. 


