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BAB II 

ISU GSOMIA KOREA SELATAN-JEPANG: KEGAGALAN LEE 

MYUNG-BAK DAN PEMBAHASAN ULANG DI ERA PARK GEUN-HYE 

 

Pemaparan sebelumnya telah memberikan kita gambaran mengenai studi 

kasus yang akan dianalisis serta landasan konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian kali ini. Pada bab ini penulis akan mengelaborasi lebih dalam studi kasus 

yang akan dibahas untuk memberikan kerangka yang lebih komprehensif sebelum 

memasuki tahap analisis.  

2.1 Penjelasan GSOMIA dan Kegagalan di Era Lee Myung-Bak 

Dalam dunia internasional, kerjasama intelijen melalui kesepakatan bilateral 

merupakan yang paling sering diterapkan mengingat sifat kerahasiaan dan 

keamanan dari informasi yang terkumpul dapat lebih mudah dikontrol dengan 

membatasi pihak pihak yang terlibat (Aldrich, 2010, pp. 22-23). Dalam 

penerapannya kerjasama intelijen ini dapat dibedakan menjadi dua tipe yang 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam tipe kerjasama pertama, kedua 

negara partner akan berkerjasama untuk menghasilkan informasi intelijen bersama. 

Dalam tipe ini negara yang bekerjasama akan berbagi seluruh detail operasi yang 

akan dilakukan dan informasi yang telah didapatkan. Tipe ini akan menekankan 

pada perjanjian yang lebih formal dan terstruktur antara kedua negara untuk 

perlindungan terhadap sumber dan metode yang dilakukan masing masing.  

Dalam tipe kedua, kerjasama akan dibatasi pada penyebaran informasi yang 

telah didapatkan dari proses intelijen masing masing negara. Pada umumnya 



15 

 

sumber dan metode yang digunakan akan dirahasiakan dari negara partner. Tipe ini 

juga memungkinkan untuk membatasi informasi yang dapat dibagikan antara kedua 

negara (Daun, 2014, pp. 224-225). General Security of Military Information 

Agreement/GSOMIA yang digagas oleh pemerintahan Korea Selatan dan Jepang 

masuk kedalam tipe kedua dimana kedua negara akan saling berbagi informasi yang 

didapatkan kedua negara dalam batasan yang telah ditentukan. 

Defense White Paper Korea Selatan tahun 2016  (Ministry of National 

Defense Republic of Korea, 2016, pp. 255-258) menjabarkan General Security of 

Military Information Agreement sebagai perjanjian yang memberikan landasan 

hukum untuk metode metode yang dapat digunakan untuk berbagi dan bertukar 

informasi militer antara dua negara dan juga perlindungan terhadap informasi 

informasi yang dibagikan. Per Desember 2016 Korea Selatan telah memiliki 

perjanjian serupa dengan 33 negara termasuk Jepang dan 1 organisasi internasional 

(NATO). Selain itu Korea Selatan juga sedang melakukan negosiasi dengan 10 

negara lainnya.  
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Tabel 1: Daftar Negara Partner Kerjasama Intelijen Korea Selatan 

Selesai Pembahasan (33 Negara+ 1 Organisasi)  

Dalam Pembahasan (10 

Negara) 
Disepakati (20 Negara) Dalam Kontrak (13 

Negara+ 1 Organisasi 

Amerika Serikat, Kanada, 

Prancis, Rusia, Ukraina, 

Spanyol, Australia, 

Britania Raya, Swedia, 

Polandia, Bulgaria, 

Uzbekistan, Selandia Baru, 

Yunani, India, Rumania, 

Filipina, Hungaria, 

Yordania, Jepang 

Jerman, Italia, Belanda, 

Malaysia, Indonesia, Israel, 

Pakistan, Norwegia, North 

Atlantic Treaty 

Organization, Uni Emirat 

Arab, Denmark, Kolombia, 

Belgia, Vietnam 

Jerman, Indonesia, China, 

Afrika Selatan, Saudi 

Arabia, Peru Mongolia, 

Turki, Thailand, Republik 

Ceko 

 

Sumber: (Ministry of National Defense Republic of Korea, 2016, p. 256) 

Pada awalnya, keputusan pemerintah Korea Selatan untuk membuka opsi 

kerjasama militer dengan Jepang tidak terlepas dari tensi yang meningkat di 

Semenanjung Korea pada masa pemerintahan Lee Myung-bak. Hubungan antara 

Korea Selatan dan Korea Utara memasuki fase krisis pada tahun 2010. Pada 26 

Maret kapal perang Cheonan milik Korea Selatan tenggelam di Laut Kuning, 

menewaskan 46 awak kapal. Pemerintah Korea Selatan menuduh Korea Utara 

menembakkan rudal melalui kapal selamnya dan menjadi pelaku dalam peristiwa 

ini (Ryall, 2010). Puncak konflik antara kedua negara terjadi pada tanggal 23 

November dimana artileri Korea Utara membombardir pulau Yeonpyeong yang 

menjadi area latihan pasukan Korea Selatan. Serangan ini menewaskan dua orang 

pasukan Korea Selatan dan melukai 15 tentara dan 3 warga sipil (McDonalad, 

2010).  
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Dua insiden yang terjadi pada 2010 menjadi bukti kuat dari meningkatnya 

upaya provokasi dari Korea Utara (Beck, 2011, p. 35) dan menjadi pusat perhatian 

dari pemerintahan Korea Selatan. Dalam pidato pertamanya di tahun 2011, Presiden 

Lee Myung-bak mulai mennyoroti kesiapan militer dan pertahanan Korea Selatan 

paska konflik dengan Korea Utara yang terjadi sebelumnya  (Ministry of the 

Interior and Safety, 2011). Salah satu poin yang disampaikan oleh Lee Myung-bak 

dalam pidato awal tahunnya adalah upaya reformasi pertahanan Korea Selatan 

dengan memperkuat efek deterrence dan juga penyusunan kebijakan perdamaian 

dan reunifikasi dengan berlandaskan keamanan nasional yang solid. 

Secara garis besar Lee Myung-bak menerapkan pendekatan pragmatis dalam 

kebijakan yang ia ambil terkait dengan Korea Utara. Hal ini dapat terlihat dari pola 

pola perubahan kebijakan yang ia ambil sebagai respon dari tindakan Korea Utara. 

Paska peristiwa tenggelamnya kapal perang Cheonan Lee Myung-bak langsung 

merespon dengan mengumumkan langkah langkah penanganan yang kemudian 

dikenal dengan ‘May 24 Measures’. Salah satu elemen penting dari langkah 

penanganan ini adalah pengadopsian pola deterrence proaktif yang memiliki 

kemiripan dengan preemptive doctrine yng diterapkan oleh George W. Bush  

(Moon C.-i. , 2011, p. 13). Pembahasan kerjasama militer dengan Jepang juga 

menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Lee Myung-bak untuk memperkuat 

efek deterrence Korea Selatan. 

Tindaklanjut dari pidato Lee Myung-bak diawali dengan pertemuan antara 

menteri pertahanan Kim Kwan-jin dengan menteri pertahanan Jepang Toshimi 

Kitazawa pada tanggal 10 Januari 2011 (Kim & Kubota, 2011). Pembahasan mulai 

mengerucut pada pertemuan antara Lee Young-Geol, wakil menteri pertahanan 
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Korea Selatan dengan Kimito Nakae, wakil menteri pertahanan Jepang pada 2 

November 2011. Pertemuan yang menjadi tindaklanjut dari pertemuan Januari 2011 

ini mengarah pada kemungkinan pembahasan dua perjanjian yaitu Acquisition and 

Cross-Servicing Agreement dan juga General Security of Military Information 

Agreement (The Korea Times, 2011). Jika berhasil disepakati maka kedua 

perjanjian ini akan menjadi landasan awal dari kerjasama militer bilateral antara 

kedua negara. 

Selain karena kedekatan geografis, kapabilitas teknologi intelijen Jepang 

yang sangat mumpuni menjadi pertimbangan penting yang menjadikan Jepang 

sebagai mitra strategis bagi Korea Selatan. Jepang melalui Japanese Air Self 

Defense Force (JASDF) mengembangkan sistem yang mampu mengontrol arus 

informasi yang didapatkan baik melalui intelijensi sinyal/SIGINT maupun 

intelijensi elektronik/ELINT untuk kepentingan intelijensi maupun sistem 

peringatan dini. Per 2012, setidaknya ada dua sistem radar JADGE (Japanese Air 

Defense Ground Environment) baru yang dibangun dengan fokus utama untuk 

memantau jalur komunikasi maritim maupun udara dari China dan Korea. Kekuatan 

intelijensi jepang juga diperkuat dengan enam Aegis Combat System yang 

terintegrasi dengan kapal perang sebagai sistem anti rudal  (Ball & Tanter, 2012, 

pp. 27-8). Teknologi intelijen yang dimiliki oleh Jepang ini dapat menjadi tambahan 

kekuatan bagi Korea Selatan untuk menangani ancaman yang muncul dari 

agresivitas Korea Utara yang terus meningkat. 

Terlepas dari potensi peningkatan kekuatan militer yang didapatkan, reaksi 

negatif justru muncul dari masyarakat terhadap perjanjian ini. Penolakan ini juga 

didukung oleh pihak oposisi dalam pemerintahan. Park Jie-won, ketua fraksi 
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Democatic United Party sebagai oposisi utama dalam parlemen menyoroti langkah 

pemerintah yang sama sekali tidak pernah membahas isu yang sensitif ini dengan 

parlemen dan terkesan membahas perjanjian ini secara rahasia (Shin H.-h. , 2012). 

Faktor penghambat domestik ini juga didukung dengan sentimen anti- Jepang yang 

masih kuat di Korea Selatan. Hal ini terlihat melalui munculnya argumen bahwa 

Lee Myung-bak secara tidak layak telah bekerjasama dengan bekas penjajah yang 

pernah bertindak brutal terhadap Korea Selatan  (Taylor, 2012, p. 97). 

Menghadapi reaksi negatif dari publik, Saenuri sebagai partai pengusung Lee 

Myung-bak dan juga pendukung utama dari kerjasama antara Korea Selatan dan 

Jepang ini memilih untuk mengambil langkah aman dengan mengikuti opini publik 

sebagai antisipasi penurunan perolehan suara pada pemilu yang diadakan pada 

akhir 2012. Selang beberapa jam sebelum jadwal yang dijanjikan untuk 

penandatangan perjanjian, ketua fraksi parlemen Saenuri Lee Han Koo meminta 

menteri luar negeri Kim Sung Hwan untuk menunda penandatangan kesepakatan 

ini (Song S. H., 2012). Selain itu Park Geun-hye sebagai kandidat terkuat calon 

presiden dari Saenuri juga mencoba menaikkan elektabilitas dengan ikut 

mengkritik kebijakan Lee Myung-bak yang ia sebut tidak mempertimbangkan opini 

publik. Melalui kritik ini terlihat jelas upaya Park Geun-hye dan Saenuri untuk 

memisahkan diri dari keputusan yang diambil Lee Myung-bak untuk mengamankan 

perolehan suara pada pemilihan umum berikutnya  (Kim Y. , 2014, p. 328). 

Hal utama yang menyebabkan batalnya perjanjian ini adalaha kegagalan Lee 

Myung-bak untuk mengkomunikasikan denga baik kebijakan kepada publik. Hal 

ini berakar pada pola kepemimpinan Lee Myung-bak yang menekankan pada hasil 

dan efisiensi sehingga membuatnya gagal untuk untuk mengamankan dukungan 
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dari pihak pihak lainnya yang terlibat (Choe, 2013, pp. 105-6). Hingga akhir jabatan 

Lee Myung-bak perjanjian ini tidak pernah lagi masuk kedalam pembahasan. 

2.2 Urgensi dan Pembahasan GSOMIA pada Era Park Geun-hye 

Park Geun-hye naik menjadi presiden menggantikan Lee Myung-bak paska 

mengalahkan rivalnya Moon Jae-in pada pemilihan presiden 2012 dengan 

perolehan suara 51,6%. Park menjadi presiden wanita pertama yang menjabat di 

Korea Selatan  (McCurry, 2012). Dalam pidato pelantikannya pada 25 Februari 

2013 Park menyinggung upaya pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara.  

Park mendorong Korea Utara untuk meninggalkan upaya tersebut dan menaati 

peraturan internasional yang ada. Park juga menyatakan akan memperkuat 

kerjasama antar negara di kawasan yang mencakup Amerika Serikat, China, 

Jepang, Rusia, dan negara negara Asia dan Oceania lainnya. Langkah tersebut 

diambil sebagai upaya untuk meredakan tensi dan konflik yang terjadi di 

Semenanjung Korea  (Park B. S., 2013).  

Terlepas dari kritikan yang dilancarkan oleh Park Geun-hye kepada Lee 

Myung-bak terkait proses pembahasan GSOMIA yang dianggap tidak 

mempertimbangkan opini publik, secara garis besar baik Lee Myung-bak maupun 

Park Geun-hye memiliki pandangan yang sama bahwa hubungan kerjasama antara 

Korea Selatan dan Jepang perlu ditingkatkan. Kendala utama yang dihadapi 

keduanya adalah sentimen anti Jepang yang kuat di masyarakat Korea Selatan yang 

kemudian ditambah dengan ketakuan akan bangkitnya nasionalisme Jepang (Park 

Y.-j. , 2016, pp. 130-131). Kendala ini membuat keduanya lebih berhati hati dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Jepang. 
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Untuk memahami penilaian Park Geun-hye terkait urgensi pembahasan ulang 

perjanjian GSOMIA, faktor utama yang mempengaruhi pola kebijakan Park Geun-

hye dalam kasus ini adalah gaya kepemimpinan Park Geun-hye sendiri. Hahm & 

Heo  (2018, pp. 649-665) menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan Park Geun-

hye pada masa jabatannya ditandai dengan kerahasiaan dan kontrol vertikal yang 

kuat. Park Geun-hye juga memiliki kecenderungan untuk menuntut loyalitas dari 

kabinet dan orang orang yang masuk dalam jajarannya. Hal ini membuat staf 

kepresidenan sebagai bawahan langsung dari Park Geun-hye memiliki kontrol yang 

ketat terhadap jajaran eksekutif dalam pemerintahan. Fakta lainnya yang 

dikemukakan oleh Hahm & Heo adalah trauma pengkhianatan yang dialami oleh 

Park Geun-hye yang disebabkan oleh pembunuhan ayahnya, Park Chung-hee. Hal 

ini mengakibatkan Park Geun-hye memiliki tendensi untuk menuntut loyalitas dari 

bawahannya. 

Pengaruh Park Chung-hee terhadap pemikiran dan juga citra Park Geun-hye 

dapat terlihat dalam penunjukkan orang orang dalam lingkaran kepresidenannya. 

Park Geun-hye menunjukkan kecenderungan untuk memilih elit elit politik senior 

untuk mengisi jabatan jabatan strategis dalam pemerintahnya  (Sohn & Kang, 2014, 

pp. 139-141). Hal ini dilakukan karena elit politik senior masih memperhitungkan 

nama Park Chung-hee sebagai mantan presiden yang berhasil memajukan ekonomi 

Korea Selatan. Di bidang keamanan dan hubungan internasional Park Geun-hye 

juga mengisi jabatan strategis seperti ketua National Security Council, ketua NIS, 

dan menteri pertahanan dengan purnawiran jenderal lulusan Korea Military 

Academy, yang semuanya berumur diatas 60 tahun.  
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Untuk menjabarkan secara lebih mendalam proses yang berlangsung sebelum 

akhirnya GSOMIA dapat disepakati antara Korea Selatan dan Jepang, penulis 

memetakan beberapa kebijakan yang diambil oleh Park Geun-hye selama masa 

jabatannya yang memiliki keterkaitan erat dengan kesepakatan GSOMIA, yaitu:  

1. Kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan 

dalam isu informasi militer 

2. Upaya penyelesaian isu comfort women antara Korea Selatan - Jepang 

3. Pembahasan ulang dan penandatangan GSOMIA 

Penulis memetakan ketiga kebijakan tersebut dengan berlandaskan pada asumsi 

bahwa kebijakan luar negeri adalah rangkaian dari sejumlah kebijakan yang saling 

berkaitan  (Mintz & DeRouen Jr., 2010, p. 16) sehingga ketiga kebijakan tersebut 

memiliki peranan penting untuk mengubah kebijakan yang diambil setelahnya. 

Pemetaan ketiga kebijakan ini sebagai sekuen yang akan dibahas juga merujuk 

kepada tulisan Kumagai (2016, pp. 89-90) yang mengemukakan bahwa perjanjian 

comfort women yang disepakati oleh kedua negara merupakan suatu upaya untuk 

menghilangkan hambatan dalam kerjasama militer antara Korea Selatan dan 

Jepang. Kumagai juga mengemukakan bahwa hal ini dilakukan karena kedua 

negara menyepakati bahwa kerjasama trilateral yang sebelumnya telah tecapai 

sebagai alternatif dari GSOMIA yang gagal tercapai pada 2012 tidak cukup 

signifikan untuk menangani agresivitas Korea Utara yang meningkat. Dengan 

berlandaskan pada asumsi ini maka penulis mengambil kedua kebijakan tersebut 

sebagai sekuen kebijakan yang berhubungan dengan keputusan akhir GSOMIA. 
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2.2.1 Kompromi melalui Kerjasama Intelijen Trilateral 

Kepemimpinan Park Geun-hye sebagai presiden Korea Selatan yang 

dimulai pada 2013 bertepatan dengan tahun kedua suksesi kepemimpinan 

Korea Utara ke tangan Kim Jong-un. Sepanjang tahun 2013, Kim Jong-un 

secara terang-terangan menunjukkan bahwa Korea Utara tidak hanya akan 

menggunakan kapabilitas nuklirnya untuk sekedar menggertak, namun juga 

tidak akan ragu menggunakannya jika diperlukan  (Lee H.-y. , 2014, p. 90). 

Transisi dari Kim Jong-il menuju Kim Jong-un yang terlalu cepat menjadi 

salah satu faktor yang mendorong agresivitas Korea Utara pada 2013. Sebagai 

legitimasi untuk jabatan sebagai pimpinan militer, Kim Jong-un 

membutuhkan pencapaian di bidang militer yang dapat dibanggakan. Berbeda 

dengan sang ayah Kim Jong-il yang sempat menunjukkan diri di bidang 

militer pada saat bergerilya melawan Jepang, Kim Jong-un tidak memiliki 

kesempatan tersebut. Hal ini mendorong Korea Utara untuk menggencarkan 

ujicoba di bidang militer dan nuklir, yang pencapaian keberhasilannya akan 

dialamatkan kepada Kim Jong-un  (Lim, 2012, p. 563). 

Beberapa peristiwa yang terjadi pada 2013 menjadi gambaran dari 

agresivitas Korea Utara yang terus meningkat. Pada 24 Januari 2013 Komisi 

Pertahanan Nasional Korea Utara menyatakan akan melangsungkan uji coba 

nuklir dan peluncur roket jarak jauh terbaru sebagai langkah konfrontasi 

terhadap Amerika Serikat  (Kwon & Mullen, 2013). Upaya konfrontasi ini 

terlaksana dalam jangka waktu kurang dari sebulan. Pada 12 Februari 2013 

Korea Utara mengkonfirmasi telah berhasil meledakkan salah satu senjata 

nuklirnya dalam ujicoba bawah tanahnya. Ledakan ini terdeteksi secara kuat 
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sebagai gempa buatan oleh monitor yang dimiliki oleh Jepang, Korea Selatan, 

maupun Amerika Serikat (McCurry & Branigan, 2013). Berselang satu bulan, 

pada 9 April 2013 Korea Utara memperingatkan penduduk asing yang tinggal 

di Korea Selatan untuk mempersiapkan diri untuk evakuasi terkait rencana 

ujicoba misil Korea Utara selanjutnya (Williamson, 2013) 

Meningkatnya tensi dengan Korea Utara belum menjadi dorongan yang 

cukup bagi Park Geun-hye untuk kembali membuka kerjasama militer dengan 

Jepang. Dengan kegagalan pembahasan pada 2012, pemerintah Korea Selatan 

nampak lebih berhati-hati untuk kembali membuka pembahasan.  Lee  (2014, 

p. 82) menggambarkan bahwa pemerintah Korea Selatan mengambil langkah 

mundur dengan kembali menuntut permintaan maaf dari Jepang sebelum 

dapat mengembangkan kerjasama bilateral antara kedua negara. Hubungan 

kedua negara yang tidak membaik ditengah kondisi regional yang memburuk 

menjadi perhatian dari Amerika Serikat sebagai sekutu keduanya. Amerika 

Serikat dibawah kepemimpinan Obama mencoba berperan sebagai mediator 

antara kedua negara dengan mengadakan pertemuan trilateral  di The Hague 

paska KTT keamanan nuklir  (Tow, 2014, pp. 14-15). 

Dalam siaran pers yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar 

Negeri, pemerintah Korea Selatan menyatakan pertemuan trilateral yang 

diadakan di The Hague akan membahas mengenai penanganan program 

nuklir Korea Utara. Dalam siaran pers ini juga pihak Korea Selatan 

menyatakan sedang berkonsultasi dengan pihak Jepang dalam penyelesaian 

kasus comfort women  (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 2014). 

Upaya Amerika Serikat untuk mempengaruhi hubungan kedua negara 
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kembali terlihat pada kunjungan Obama ke Korea Selatan pada April 2014. 

Dalam kunjungan ini Amerika Serikat berhasil meyakinkan Korea Selatan 

akan pentingnya kerjasama trilateral antara Jepang, Korea Selatan, dan 

Amerika Serikat dalam hal penyebaran informasi yang dapat berkontribusi 

untuk merespon secara komprehensif perkembangan ancaman nuklir yang 

datang dari Korea Utara (The White House Office of the Press Secretary, 

2014).  

Dalam tiap kesempatan yang ada Amerika Serikat selalu berusaha 

untuk menekankan bahwa kepentingan militer Korea Selatan dan Jepang saat 

ini harus lebih mendapatkan prioritas ketimbang permasalahan masa lalu 

kedua negara  (Sneider, 2016, p. 4). Ketiga pihak akhirnya mencapai 

kesepakatan untuk menjalin kerjasama intelijen untuk memperkuat kerjasama 

sebagai suatu aliansi. Perjanjian ini ditandangani oleh masing masing pihak 

di negaranya masing masing pada 29 Desember 2014 (Barnes, 2014). Pihak 

Korea Selatan secara tegas menyatakan bahwa perjanjian in hanya terbatas 

pada informasi yang berkaitan dengan ancaman nuklir dan misil Korea Utara. 

Selain itu pihak Korea Selatan juga menekankan bahwa informasi tidak akan 

dibagikan langsung kepada Jepang melainkan melalu Amerika Serikat ynag 

bertindak sebagai perantara bagi pihak Jepang dan Korea Selatan  (Oh, 2014). 

2.2.2 Penyelesaian Akar Masalah Isu Comfort Women 

Tahun 2015 menandai peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia 

II yang juga bertepatan dengan berakhirnya masa pendudukan Jepang 

terhadap Korea Selatan. Snyder (2016, pp. 106-107) menggambarkan bahwa 

tahun 2015 tepatnya paska peringatan 50 tahun normalisasi hubungan kedua 
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negara menjadi titik balik dari normalisasi hubungan Korea Selatan-Jepang 

di level eksekutif. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sikap yang diambil 

oleh pimpinan kedua negara sepanjang tahun 2015. 

Dari pihak Jepang, Abe mulai terlihat mencoba untuk menyeimbangkan 

antara tekanan dari poros nasionalis yang menjadi sumber utama suara 

domestiknya dengan tekanan dari dunia internasional terkait permasalahan 

masa lalu Jepang (Gluck, Mitter, & Armstrong, 2015, pp. 534-535). Hal ini 

terlihat dari pidato yang disampaikan oleh Shinzo Abe pada 14 Agustus 2015. 

Dalam pidato tersebut Abe menyatakan bahwa masa perang telah memakan 

banyak korban jiwa termasuk di negara negara yang menjadi lawan Jepang. 

Abe juga menyatakan bahwa banyak wanita yang kehilangan kehormatannya 

pada masa itu, sebagai gambaran dari isu comfort women yang melibatkan 

beberapa negara di Asia (Cabinet Public Relations Office, 2015). 

Dari pihak Korea Selatan, Park Geun-hye juga menjadikan momentum 

tahun 2015 untuk memperbaiki hubungan dengan Jepang. Dalam pidato 

peringatan 50 tahun normalisasi yang disampaikan pada 22 Juni 2015 Park 

Geun-hye menekankan bahwa kedua negara harus menjadikan tahun ini 

sebagai titik balik dalam hubungan kedua negara agar dapat bergerak menuju 

kerjsama yang lebih kuat (Ministry of Foreign Affairs Republic of Korea, 

2015). Momentum ini menandai mulai membaiknya hubungan antara Korea 

Selatan dan Jepang pada level eksekutif, sekaligus membuka jalan untuk 

kembali membahas isu isu yang tidak terbahas sebelumnya, termasuk isu 

comfort women dan juga GSOMIA. 
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Perkembangan paling signifikan dalam penyelesaian isu comfort 

women ditunjukkan melalui diadakannya pertemuan ke 12 dalam level 

direktur jenderal utnuk pembahasan comfort women pada 27 Desember 2015. 

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini menjadi rangkuman dari 

pertemuan-pertemuan selanjutnya yang sudah diadakan sejak April 2014  

(Song S. H., 2015). Berselang satu hari paska pertemuan ke 12 Jepang secara 

resmi menyatakan permintaan maaf dan menyatakan akan membayar 

kompensasi sebesar 8.3 juta USD kepada para wanita yang menjadi comfort 

women selama Perang Dunia II. Pernyataaan ini disampaikan paska 

pertemuan antara Menteri Luar Negeri Yun-Byung Se dan Fumio Kishida di 

Seoul. Shinzo Abe kembali mengulang permintaan maaf ini dalam 

sambungan telepon dengan Park Geun-hye dihari yang sama  (Calamur, 

2015). 

2.2.3 Skandal Choi Soon-sil dan Kesepakatan Akhir GSOMIA 

Tercapainya kesepakatan untuk penyelesaian isu comfort women 

menunjukkan bahwa baik Korea Selatan maupun Jepang menyadari faktor 

kepentingan strategis yang harus dicapai oleh kedua negara melalui 

penguatan kerjasama. Dorongan Amerika Serikat sebagai sekutu juga 

menjadi faktor pendorong lainnya dalam tercapainya kerjasama tersebut  

(Wong, 2016, pp. 153-154). Pada level eksekutif Korea Selatan dan Jepang 

mendapatkan momentum untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara 

dengan tercapainya perjanjian in.  

Hal yang berlawanan terjadi di level domestik Korea Selatan. 

Penolakan terhadap hasil perjanjian yang tercapai pada Desember 2015 
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bermunculan dari kalangan sipil terutama organisasi-organisasi yang 

berkaitan dengan isu comfort women. Penolakan terhadap hasil perjanjian ini 

terutama disebabkan kekecewaan terhadap hasil perjanjian yang tidak sesuai 

dengan harapan para korban. Korean Council for the Women Drafted for 

Military Sexual Slavery by Japan, salah satu organisasi paling berpengaruh 

dalam isu ini menyayangkan permintaan maaf dari pihak Jepang yang 

dianggap gagal mencapai poin terpenting, yaitu pertanggungjawaban secara 

legal dan pengakuan bahwa comfort women adalah tindak kriminal sistematis 

yang dilakukan oleh negara  (Ward & Lay, 2016, p. 256). 

Keadaan saat itu diperparah dengan skandal yang menimpa Park Geun-

hye. Park mendapatkan tekanan dari publik karena terbukti memberikan akses 

kepada temannya Choi Soon-Sil untuk dokumen dokumen pemerintahan 

termasuk draf pidato pada awal pemerintahannya. Pada 25 Oktober 2016 Park 

secara resmi menyiarkan permintaa maaf atas hal tersebut kepada publik. 

Skandal ini berkembang menjadi dugaan penyuapan dan penyalahgunaan 

kekuasaan yang dituduhkan kepada Park Geun-hye dan Choi Soon-Sil. 

Skandal yang memicu tuntunan pemakzulan Park Geun-hye dari masyarakat 

ini menjadi satu dari beberapa kontroversi yang terjadi selama masa 

pemerintahan Park Geun-hye, yang termasuk permasalahan tenggelamnya 

kapal Sewol dan juga penerbitan buku pelajaran sejarah versi pemerintah  

(Kim H. , 2017, pp. 840-841). Parlemen akhirnya menjatuhkan impeachment 

terhadap Park Geun-hye pada 9 Desember 2016, dan digantikan dengan 

Perdana Menteri Hwang Kyo Ahn  (Park J.-M. , 2017) 
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Isu skandal dan tekanan dari publik yang menguat justru ditangani 

dengan cara yang cenderung lebih kontroversial oleh Park Geun-hye. Dalam 

kondisi krisis selama perkembangan isu skandal terus menguat, Park Geun-

hye justru semakin bertindak lebih otoriter dengan membatasi komunikasi 

publik dan mengambil keputusan sepihak (Kang & Bang, 2017, p. 95) . Salah 

satu bukti terlihat dalam upaya untuk mempercepat kesepakatan perjanjian 

GSOMIA dengan Jepang. Hal ini menjadi lebih kontroversial mengingat 

kekecewaan publik terhadap kesepakatan comfort women yang juga dinilai 

tidak mempertimbangkan publik maupun pihak pihak yang terkait dengan isu 

tersebut. Dalam hal ini Park Geun-hye gagal merubah dan bahkan tidak 

mempertimbangkan  sama sekali opini publik (Choo, South Korea in 2016, 

2017, pp. 115-116). 

Keputusan untuk penandatangan perjanjian ini terkonfirmasi paska 

rapat kabinet yang dilaksanakan pada 22 November 2016. Dalam rapat yang 

dipimpin oleh Deputi Perdana Menteri tersebut kabinet menyatakan telah 

menyetujui rancangan perjanjian GSOMIA yang dikumpulkan. Pada hari 

yang sama Cheong Wa Dae juga mengumumkan bahwa presiden Park Geun-

hye telah menyetujui perjanjian ini (Jung, Lee, & Choi, 2016). Perjanjian ini 

akhirnya ditandangani keesokan harinya pada tanggal 23 November 2016 

oleh Menteri Pertahanan Han Min-koo dan Duta Besar Jepang untuk Korea 

Selatan Yasumasa Nagamine (Yonhap News Agency, 2016). Dalam 

argumennya Menteri Pertahanan Han Min-koo menyatakan bahwa perjanjian 

ini sangat dibutuhkan dalam sudut pandang militer. Han Min-koo juga 
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menyatakan bahwa penerimaan publik secara luas tidak menjadi syarat untuk 

kelanjutan perjanjian ini  (Yoon M.-s. , 2016). 

Dari penjabaran diatas kita dapat melihat bahwa proses pengambilan 

kebijakan terkait GSOMIA baik pada tahun 2012 maupun 2016 tidak 

mendapatkan dukungan yang luas dari publik maupun parlemen. Terlepas 

dari persaamaan tersebut kedua proses ini menghasilkan luaran yang berbeda. 

Perkembangan kondisi proses pengambilan kebijakan yang telah dijelaskan 

ini akan menjadi materi yang akan dianalisis melalui sudut pandang konsep 

prospect theory pada bab selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


