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BAB III 

ANALISIS PROSPECT THEORY DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN 

PARK GEUN-HYE  

 

Berlandaskan pada pemetaan kebijakan yang berpengaruh terhadap 

kesepekatan GSOMIA yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan membagi 

analisis pada bab ini dengan mengacu pada tiga kebijakan berikut, 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 

Pembahasan dalam bab ini akan menitikberatkan pada analisis prospect theory 

dengan mengacu kepada sekuen sekuen yang telah disebutkan diatas.  

3.1 Kerjasama Trilateral Amerika Serikat – Korea Selatan – Jepang 

3.1.1 Analisis Domain  

McDermott (1998, p. 37) menggambarkan bahwa persepsi domain dari 

seorang pengambil kebijakan dapat tercermin melalui banyak hal, 

diantaranya polling opini publik, indikator hubungan dengan kongres, 

editorial surat kabar, hingga opini masyarakat internasional dalam diplomasi. 

Domain juga dapat dicerminkan melalui wawancara langsung, memo privat 

dari pengambil kebijakan, transkrip, hingga dokumen resmi pemerintahan. 

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba menganalisis domain yang 

dipersepsikan oleh Park Geun-hye melalui beberapa faktor, diantaranya 
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polling opini publik, persepsi masyarakat internasional, editorial surat 

kabardan juga hubungan dengan kongres. 

Kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang 

ini mencapai kesepakatan dan ditandatangani pada 29 Desember 2014 (Oh, 

2014) dan menjadi langkah awal dalam perumusan kerjasama militer antara 

Korea Selatan dan Jepang. Untuk menentukan domain yang dipersepsikan 

oleh Park Geun-hye pada saat pengambilan kebijakan ini kita perlu 

mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya adalah job approval poll. 

Dalam laporan tahunan bertajuk Gallup Korea Daily Opinion: Monthly yang 

dirilis oleh lembaga riset Gallup Korea (2014, p. 4) kita dapat mendapatkan 

hasil survey kepuasan publik terhadap kinerja Park Geun-hye sepanjang 

2014.  

Grafik 1: Survey Approval Rating per Bulan 2014  

 

Sumber: (Gallup Korea, 2014, p. 4) 
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Dengan merujuk kepada data tersebut kita dapat melihat bahwa tingkat 

kepercayaan publik terhadap kinerja Park Geun-hye mulai mengalami 

penurunan drastis semenjak bulan Mei 2014, dimana hasil survey 

menunjukkan penurunan kepercayaan publik hingga ke titik 47 persen. 

Penyebab utama penurunan drastis pada bulan ini adalah buruknya 

penanganan pemerintah terhadap kasus tenggelamnya kapal Sewol pada 16 

April 2014 yang menelan lebih dari 273 korban jiwa. Peristiwa tenggelamnya 

kapal Sewol sendiri menjadi kritik besar bagi pemerintahan Park Geun-hye. 

Selain kegagalan Park Geun-hye dalam mempertanggungjawabkan kejadian 

tersebut dan meminta maa kepada publik, kesenjangan hubungan antara Park 

Geun-hye dan parlemen juga menjadi sorotan di masyarakat (Yap, 2014, pp. 

134-135). Kedua hal tersebut dianggap menjadi pemicu kegagalan 

pemerintah untuk menangani kejadian ini dengan lebih efektif.  

Paska peristiwa tenggelamnya kapal Sewol tersebut, persepsi negatif 

dan positif publik terhadap kinerja Park Geun-hye selalu memiliki selisih 

yang kecil. Jika kita memecah survey tersebut ke beberapa sektor maka kita 

akan mendapatkan hasil sebagai berikut: 
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Grafik 2: Approval Rating per Sektor 2014

 

Source: (Gallup Korea, 2014, p. 10) 
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legislatif Korea Selatan diisi oleh parlemen ke-19 dengan komposisi sebagai 

berikut: 

Tabel 2: Susunan Parlemen ke-19 Korea Selatan 

 

 

Sumber: (The National Assembly of the Republic of Korea) 

Partai Saenuri yang merupakan partai penyokong Park Geun-hye 

menjadi partai dengan suara mayoritas dalam parlemen dengan total 177 kursi 

(The National Assembly of the Republic of Korea). Kursi mayoritas yang 

dipegang oleh Saenuri tidak menjamin Park Geun-hye dapat menjalankan 

hubungannya dengan parlemen dengan baik. Mengacu pada National 

Assembly Advancement Act yang dirumuskan pada 2012 suatu usulan harus 

mendapatkan persetujuan dari 3/5 anggota parlemen sebelum bisa memasuki 

pembahasan dalam rapat paripurna. Kondisi ini membuat probabilitas 

terjadinya parliamentary gridlock meningkat secara signifikan, dimana 

Saenuri tetap harus mencari dukungan dari pihak oposisi untuk mendorong 

usulannya agar dapat dibahas dalam rapat parlemen (Denney, 2014).  

Partai 
Perolehan suara 

Pemilu (%) 

Jumlah kursi 

(proportional 

representatives) 

Saenuri Party 42.8 152 (25) 

Democratic United 

Party 
36.5 127 (21) 

Unified Progressive 

Party 
10.3 13 (6) 

Liberty Forward Party 3.2 5 (2) 

Independen  3 

Total 300 (54) 



36 

 

Beberapa kejadian yang membuktikan pengaruh perubahan undang 

undang ini terhadap kinerja presiden sudah telihat semenjak awal pelantikan 

Park Geun-hye pada 2013. Pembentukan kabinet untuk menyokong kinerja 

Park Geun-hye mengalami keterlambatan dan memaksa Park Geun-hye 

bekerja tanpa kabinet selama hampir satu bulan. Hal ini disebabkan oleh 

penolakan yang disuarakan oleh pihak oposisi terhadap proposal susunan 

kabinet yang diajukan oleh Park Geun-hye (Yonhap News, 2013). Hal serupa 

terjadi pada paska tragedi tenggelamnya kapal Sewol, dimana pihak oposisi 

menolak untuk membahas semua rancangan undang-undang sebelum Saenuri 

menyetujui pembahasan lanjutan terkait usulan pembentukan tim khusus 

untuk investigasi tragedi Sewol (Kang & Kwon, 2014). Hal ini secara 

otomatis membuat kinerja parlemen terhenti sejak bulan Mei sebelum 

akhirnya kembali berjalan seiring tercapainya kesepakatan antara kedua pihak 

pada Oktober 2014 (Jeong, 2014). 

Beberapa kejadian yang telah dipaparkan diatas memberikan gambaran 

bahwa suara mayoritas yang dipegang oleh partai Saenuri sebagai pendukung 

pemerintah tidak secara otomatis membuat hubungan antara Park Geun-hye 

dengan parlemen dapat berjalan dengan baik. Karakteristik partai di Korea 

Selatan dimana loyalitas terhadap pimpinan partai menjadi hal yang penting 

menjadi kekuatan sekaligus kelemahan bagi Park Geun-hye. Di satu sisi 

partai pendukung pemerintah akan mendukung kuat agenda politik 

pemerintah, sedangkan disisi lain partai oposisi akan berusaha sekuat 

mungkin untuk menunjukkan loyalitas terhadap partai sehingga probabilitas 

gridlock meningkat (Seo, 2013). 
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Faktor selanjutnya yang akan penulis bahas adalah editorial surat kabar. 

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait penggunaan 

editorial surat kabar dalam penelitian ini  penulis akan merujuk pada buku 

yang ditulis oleh Ki-Sung Kwak (2012, p. 42) yang berjudul Media and 

Democratic Transition in South Korea. Dalam buku ini Kwak berargumen 

bahwa kebanyakan surat kabar besar yang sudah lama berdiri di Korea 

Selatan berideologi konservatif, namun semenjak berlakunya Periodicals 

Law and Broadcast Law pada tahun 1988 mulai bermunculan surat kabar-

surat kabar baru yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan surat 

kabar lama. Surat kabar yang merepresentasikan ideologi konservatif 

diantaranya adalah Chosun Daily, dan Dong-A Daily, sedangkan Hankyoreh 

Daily menjadi surat kabar yang paling dominan dari ideologi alternatif yang 

berlawanan. Berdasarkan penjelasan ini penulis akan merujuk kepada 

editorial dari surat kabar yang disebutkan diatas untuk menjadi bahan 

pertimbangan untuk menentukan domain pengambilan kebijakan Park Geun-

hye. 

Dong-A Ilbo menerbitkan editorial yang membahas tentang upaya 

kerjasama intelijen dengan Jepang dan Amerika Serikat pada 27 Desember 

2014. Dalam editorial ini argumen utama yang terlihat adalah bahwa 

kerjasama intelijen dengan aliansi di kawasan menjadi suatu hal yang tidak 

dapat terhindari mengingat ancaman yang semakin meningkat dari Korea 

Utara. Disisi lain Dong-A Ilbo juga menekankan dalam kutipan berikut 

tentang peranan pemerintah untuk meyakinkan publik agar dapat menerima 

perjanjian ini. 
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It is possible that this time, too, critics will raise concern about paving the 

way for Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s moves to exercise his country’s 

collective self-defense rights. Nevertheless, the South Korean government 

should convince the public about the security situation on the Korean 

Peninsula that makes it inevitable to share intelligence with Japan (Dong-A 

Ilbo, 2014) 

Argumen serupa juga diangkat oleh Chosun Ilbo dalam editorialnya. 

Chosun Ilbo menganggap opsi kerjasama trilateral yang ditawarkan 

pemerintah hanya bentuk upaya untuk menghindari penolakan publik 

Argumen utama yang diangkat oleh editorial ini berkisar pada kewajiban 

pemerintah untuk memastikan bahwa perjanjian ini tidak akan menjadi suatu 

kesalahan yang berdampak buruk bagi Korea Selatan (Chosun Ilbo, 2014) 

Hankyoreh, sebagai media tandingan dari media konservatif yang telah 

dipaparkan diatas justru tidak menerbitkan editorial yang secara khusus 

membahas usaha kerjasama trilateral yang diusahakan oleh Korea Selatan, 

Amerika Serikat, dan Jepang. Hankyoreh lebih memfokuskan kritiknya 

terhadap kebijakan keamanan Korea Selatan yang dianggap sangat 

bergantung pada pihak eksternal dalam kebijakan pertahanannya. Berikut 

adalah kutipan dari paragraf penutup dari editorial tersebut: 

It’s dizzying to think that our national interests depend on our managing to 

keep on good terms with both Washington and Beijing. Now more than ever, 

we need to stop letting ourselves get dragged along by the situation, and start 

working to forge a favorable security environment for ourselves (Hankyoreh, 

2014) 
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Dari pembahasan beberapa editorial diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa pihak konservatif menganggap keputusan kerjasama ini menjadi hal 

yang wajar terjadi, namun pemerintah juga harus menjalankan perannya 

untuk meyakinkan publik untuk dapat menerima perjanjian ini. Di sisi lain 

surat kabar alternatif seperti Hankyoreh justru melihat keputusan kerjasama 

ini menunjukkan dependensi yang tinggi terhadap pihak eksternal dalam 

bidang pertahanan. 

Faktor selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah persepsi negara 

negara utama dalam hubungan internasional Korea Selatan terkait 

pemerintahan Park Geun-hye. Pada penelitian ini penulis hanya akan 

membahas tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Utara. 

Ketiga negara ini diambil berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh 

Sheen (2003, pp. 4-5) yang menekankan bahwa keberadaan Korea Utara 

sebagai common enemy dan juga Amerika Serikat sebagai common ally 

memiliki peranan penting dalam terjalinnya hubungan antara Korea Selatan 

dan Jepang.  

Negara pertama yang akan penulis bahas adalah Amerika Serikat 

sebagai common ally Korea Selatan dan Jepang. Kepentingan Utama Amerika 

Serikat berkisar pada kebutuhan untuk menyaingi dominasi China dan 

menekan Korea Utara. Oleh karena itu Amerika Serikat terus mendorong 

Korea Selatan dan Jepang untuk memperkuat kerjasama sebagai sesama 

sekutunya (Dobbins, et al., 2015, p. 99). Dalam kunjungannya ke Korea 

Selatan pada April 2014 Obama menyampaikan bahwa Amerika Serikat 

memandang diri mereka sebagai kekuatan di Asia Pasifik. Meski Amerika 
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Serikat tidak terlibat secara langsung dalam sengketa yang terjadi di kawasan 

Asia Timur, Amerika akan tetap mendorong penyelesaian semua 

permasalahan antar negara melalui norma norma internasional. Terkait relasi 

antara Korea Selatan dan Jepang, Obama menyatakan bahwa isu isu historis 

terutama comfort women tetap menjadi suatu hal yang perlu diselesaikan 

namun disisi lain Obama juga mendorong kedua negara untuk dapat menjalin 

kerjasama dengan berfokus pada masa depan (The White House Office of the 

Press Secretary, 2014) 

Di sisi lain Jepang mulai menunjukkan perubahan sikap terkait isu 

historis antara kedua negara pada tahun 2014. Dengan dorongan dari Amerika 

Serikat dan juga hambatan hubungan antara Jepang dan Korea Selatan Abe 

mulai terlihat menahan retorika politknya secara bertahap (Park C. H., 2015, 

pp. 95-6) Hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Shinzo Abe 

dalam sidang anggaran parlemen Jepang pada 14 Maret 2014. Dalam sidang 

tersebut Abe menyatakan bahwa pemerintah Jepang tidak akan merevisi 

Kono Statement yang membahas tentang isu comfort women, dan akan 

menghormati sejarah dengan mengacu pada pernyataan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah terdahulu (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 

2014). Pernyataan ini menjadi kontras dengan tindakan yang telah diambil 

oleh pemerintah Jepang sebelumnya, seperti kunjungan ke kuil Yasukuni, 

yang terkesan mendiskreditkan isu historis antara kedua negara (Quigley, 

2014).  

Negara selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah Korea Utara. 

Dibawah kepemimpinan Kim Jong-un Korea Utara semakin gencar 
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melakukan uji coba misil dan nuklir. Pada tahun 2014 Korea Utara tercatat 

melakukan 8 kali uji coba misil dengan total 18 misil jarak pendek dan 

menengah yang berhasil diluncurkan. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari 

catatan sebelumnya pada tahun 2013 (CSIS Missile Defense Project, 2017). 

Korea Utara juga tercatat meluncurkan dua rudal jarak menengah 

Rodong/Nodong pada 26 Maret 2014. Peluncuran rudal dengan daya jangkau 

hingga 1.000 km ini menjadi yang pertama kali sejak 2009 dan jatuh di 

wilayah Laut Jepang/ Laut Timur (McKirdy, 2014). Pemerintah Korea 

Selatan dan Jepang melayangkan protes keras terhadap peluncuran rudal ini 

yang dapat menjangkau wilayah kedua negara. 

Dari penjabaran diatas penulis memetakan kondisi Park Geun-hye 

dalam dua sektor, domestik dan internasional. Dari sektor domestik, Park 

Geun-hye mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat terutama 

dalam kebijakan-kebijakan dalam negeri. Hal ini diperparah dengan 

hubungan yang tidak baik antara kubu pendukung pemerintah dengan oposisi 

di parlemen yang juga menghambat kinerja presiden sekaligus parlemen 

sendiri. Dari sektor internasional, Park Geun-hye justru mendapatkan 

momentum yang baik dengan perubahan sikap Jepang dan juga keterlibatan 

Amerika Serikat untuk memediasi kedua pihak. Melalui hasil survey kita juga 

mendapatkan fakta bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh Park 

Geun-hye juga masih mendapatkan dukungan yang kuat dari masayarakat. 

Pada poin ini penulis menyimpulkan bahwa Park Geun-hye mempersepsikan 

dirinya berada dalam domain yang cenderung lebih menguntungkan dalam 

pengambilan kebijakan ini. Dengan menggunakan asumsi dari prospect 
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theory maka Park Geun-hye akan mengambil kebijakan dengan resiko yang 

cenderung lebih kecil untuk tetap mempertahankan keuntungannya.  

3.3.1 Pertimbangan Opsi dan Keputusan Akhir 

Untuk memahami keputusan Park Geun-hye untuk menandatangani 

perjanjian trilateral dalam kerangka prospect theory, penulis akan memetakan 

alternatif kebijakan yang dimiliki oleh Park Geun-hye beserta resiko dari 

masing masing opsi. Ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diambil untuk 

menyelesaikan polemik isu GSOMIA pada masa pemerintahannya. Opsi 

utama yang dimiliki oleh Park Geun-hye adalah menunda pembahasan lebih 

lanjut, dan mendorong penyelesaian permasalahan historis yang menghambat 

dengan Jepang. Opsi ini menjadi pilihan utama dan telah dikemukakan oleh 

Park Geun-hye bahkan sebelum dia menjabat sebagai presiden. Pada 

penundaan penandatangan GSOMIA di tahun 2012 Park Geun-hye menjadi 

salah satu faktor penting dari penarikan dukungan Saenuri terhadap 

perjanjian, dimana anggota partai yang loyal terhadapnya termasuk ketua 

fraksi Lee Han-koo menjadi aktor utama dalam penarikan dukungan. Park 

Geun-hye sendiri memberikan posisi yang jelas dengan menyatakan 

kekecewaan atas kegagalan pemerintah untuk mendapatkan konsensus publik 

terkait kasus ini (Song S. H., 2012).  

Opsi ini menjadi opsi yang memiliki resiko terkecil secara domestik dan 

dapat mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja Park Geun-hye. 

Opsi ini juga dapat menjamin Park Geun-hye lepas dari bayangan ayahnya 

yang dikenal sangat pro-Jepang. Isu pengaruh pemikiran Park Chung-hee 

terhadap pola kebijakan Park Geun-hye memang menjadi salah satu isu yang 
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juga disuarakan oleh pihak oposisi (Yoon M.-s. , 2012). Opsi ini menjadi 

langkah tepat untuk menghalau isu-isu diatas untuk menghalangi kinerja Park 

Geun-hye. Kelemahan utama dari opsi ini adalah tercapainya perjanjian yang 

akan sangat memakan waktu. Perkembangan percobaan misil dan nuklir yang 

semakin gencar dilakukan oleh Korea Utara menjadi satu hal yang perlu 

diantisipasi oleh Park Geun-hye. Opsi ini juga berpotensi mengganggu 

hubungan aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang 

tentunya akan berfokus pada upaya menanggulangi agresivitas Korea Utara 

(Escritt & Holland, 2014). 

Opsi selanjutnya adalah meneruskan pembahasan dan mempercepat 

proses penandatangan perjanjian. Opsi ini menjadi pilihan yang didukung 

oleh beberapa tokoh disekitar Park Geun-hye, terutama yang berlatarbelakang 

militer. Beberapa tokoh tersebut antara lain adalah Menteri Pertahanan Han 

Min-Koo dan juga ketua National Security Office Kim Kwan-jin yang juga 

terlibat secara aktif dalam perumusan GSOMIA pada tahun 2012. Kim Kwan-

jin terkenal sebagai sosok yang sangat konservatif dalam pengambilan 

kebijakan yang berhubungan dengan Korea Utara. Selain itu latar 

belakangnya yang murni militer membuat Kim Kwan-jin cenderung bergerak 

tanpa mempertimbangkan persepsi publik. Posisi Kim Kwan-Jin sebagai 

penasihat presiden dalam isu keamanan memiliki peranan penting bagi arah 

kebijakan yang diambil oleh Park Geun-hye (Kwon Y. , 2014). Opsi ini juga 

didukung beberapa ahli yang berpandangan bahwa isu militer seharusnya 

tidak terlalu dipolitisir dan pemerintah harus berani mengambil tindakan 

untuk mencegah hal tersebut (Song S.-h. , 2015).  
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Kelemahan utama dari opsi ini tentunya adalah reaksi negatif yang akan 

timbul dari masyarakat yang juga berhubungan dengan kegagalan 

penandatangan perjanjian ini pada tahun 2012. Opini negatif publik terhadap 

pemerintah Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe (The ASAN Institute 

for Policy Studies, 2016, p. 7)akan memberikan dampak yang besar bagi 

penerimaan publik terhadap Park Geun-hye. Dengan tren approval rating 

yang cenderung stagnan di level 40 persen paska tragedi kapal Sewol, opsi 

ini menjadi sangat riskan untuk diambil. Kelebihan utama dari opsi ini adalah 

tercapainya perjanjian dengan lebih efisien (Forney, 2017). Secara militer 

perjanjian ini masih menjadi satu prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintah 

Korea Selatan. Tercapainya perjanjian ini juga dapat memperkuat aliansi 

trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang untuk merespon 

perkembangan ancaman yang darang dari Korea Utara. 

Opsi ketiga yang dimiliki oleh Park Geun-hye adalah melakukan 

penyesuaian terhadap bentuk perjanjian dan kembali mendorong proses 

pembahasan. Opsi ini disampaikan oleh Kim Kwan-jin dalam pidatonya 

kepada Komite Pertahanan Nasional Parlemen pada 9 April. Dalam pidatonya 

tersebu Kim Kwan-jin yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan 

menyampaikan bahwa kerjasama trilateral antara Amerika Serikat, Korea 

Selatan dan Jepang menjadi hal krusial. Secara lebih spesifik Kim Kwan-jin 

menyampaikan kerjasama yang memungkinkan untuk didorong berbentuk 

Memorandum of Understanding (MOU) antar lembaga yang 

bertanggungjawab, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Park, Gil, & Park, 

2014) Pembahasan lebih lanjut mengenai opsi ini menunjukkan limitasi yang 
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sangat ketat dalam penerapan perjanjian. Pihak Korea Selatan menekankan 

bahwa perjanjian ini hanya terbatas pada informasi terkait program misil dan 

nuklir Korea Utara. Selain itu Korea Selatan juga menegaskan bahwa Korea 

Selatan dan Jepang tidak akan berbagi secara informasi secara langsung, 

namun menggunakan Amerika Serikat sebagai perantara dalam penyebaran 

informasi. Opsi ini sendiri muncul atas dorongan dari pihak Amerika Serikat 

yang notabene menjadi sekutu utama bagi Korea Selatan dan Jepang sebagai 

alternatif yang dapat dilakukan oleh aliansi untuk merespon secara cepat 

perkembangan kondisi di kawasan saat itu (Buckland, 2016). 

Limitasi yang ketat dan juga perjanjian yang berbentuk MOU menjadi 

poin plus bagi opsi ini. Pemilihan skema MOU membuat perjanjian hanya 

mengikat secara diplomatis, tidak secara legal. Hal ini memungkinkan 

pemerintah untuk mendorong perjanjian ini tanpa menunggu ratifikasi dari 

parlemen. Selain itu penekanan pada peranan Amerika Serikat sebagai 

perantara juga menjadi poin plus untuk mencegah tekanan dari publik yang 

masih memiliki sentimen terhadap Jepang (Cheng, 2015). Sementara itu sisi 

negatif dari perjanjian ini adalah tekanan yang pastinya tetap akan muncul 

dari pihak oposisi. Isu hubungan Korea Selatan dan Jepang yang masih sangat 

sensitif tetap akan menjadi resiko yang dapat timbul dari pengambilan opsi 

ini. Berikut adalah ilustrasi dari opsi kebijakan yang dimiliki oleh Park Geun-

hye dalam bentuk tabel: 
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Tabel 3: Opsi Kebijakan Sekuen 1 (2014) 

Opsi (dari resiko tertinggi 

ke terendah 

Dampak Negatif Dampak Positif 

Melanjutkan pembahasan Reaksi negatif dari publik Memperkuat hubungan 

dengan sekutu di kawasan 

Kerjasama Intelijen 

Trilateral (MOU) 

Reaksi negatif dari publik Memperkuat hubungan di 

level internasional 

 

Menjadi alternatif pilihan 

yang dapat menekan opini 

negatif dari publik 

Tetap menunda 

pembahasan 

Kelanjutan perjanjian 

yang tidak dapat 

diprediksi 

Menjaga kredibilitas Park 

Geun-hye 

 

Menghilangkan sentiment 

‘pro Jepang’ yang muncul 

di masyarakat 

 

Opsi pertama menjadi opsi dengan resiko terendah bagi Park Geun-hye 

secara domestik, sedangkan opsi kedua menjadi opsi dengan resiko terbesar 

dimana kemungkinan penolakan dari publik dan parlemen masih sangat 

besar. Disisi lain opsi ketiga dengan limitasi yang lebih terperinci menjadi 

opsi dengan resiko yang lebih rendah dari opsi kedua dan hasil positif yang 

lebih besar dari opsi pertama. Dengan menggunakan logika prospect theory, 

domain of gains yang dipersepsikan oleh Park Geun-hye akan mendorongnya 

untuk memilih opsi dengan resiko yang relatif rendah untuk mempertahankan 

keuntungan yang ia miliki. Dalam hal ini opsi ketiga menjadi pilihan yang 

paling memungkinan, karena pemilihan opsi ini akan lebih memaksimalkan 
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tren positif dari sektor internasional dan juga meminimalisir resiko yang dapat 

timbul dari sektor domestik. 

3.2 Perjanjian Penyelesaian Comfort Women antara Korea Selatan dan 

Jepang 

3.2.1 Analisis Domain Pengambilan Kebijakan 

Sebelum mendalami domain yang dipersepsikan oleh Park Geun-hye 

dalam pengambilan kebijakan ini, kita perlu memperhatikan dampak dari 

keputusan untuk menandatangani kerjasama trilateral dalam isu intelijen 

terhadap persepsi masyarakat tentang kinerja Park Geun-hye. Dengan 

merujuk pada hasil survey no. 145 yang dirilis oleh Gallup Korea (2015, p. 

4) kita dapat melihat bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam 

approval rating Park Geun-hye paska perjanjian tersebut. Suara negatif 

publik hanya berkurang 1 persen dan bertahan di angka 51 persen, sementara 

suara positif mengalami peningkatan sebanyak 3 persen pada angka 40 

persen.  

 

Grafik 3: Approval Rating paska Perjanjian Trilateral 

 

Sumber: (Gallup Korea, 2015, p. 4) 
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Kenaikan dan penurunan ini sendiri lebih cenderung dipengaruhi oleh 

faktor faktor kebijakan lainnya yang diambil oleh pemerintahan Park Geun-

hye. Hal ini terlihat dari data alasan alasan yang dikemukakan oleh responden 

dalam survey penerimaan publik terhadap kinerja Park Geun-hye. Dalam data 

alasan positif, kerja keras (21 persen) diplomasi/kebijakan luar negeri (16 

persen) dan subjektivitas keputusan (9 persen) menjadi tiga alasan utama 

penilaian positif terhadap kinerja Park Geun-hye. Sementara itu tiga alasan 

utama penilaian negatif terhadap kinerja Park Geun-hye adalah buruknya 

komunikasi publik (17 persen), kebijakan ekonomi (13 persen) dan reformasi 

pajak (10 persen) (Gallup Korea, 2015, p. 7). Perubahan yang tidak signifikan 

ini menjadi satu hal yang dapat diprediksi, mengingat opsi kebijakan yang 

diambil oleh Park Geun-hye cenderung tidak beresiko besar. 

Untuk menggambarkan secara umum posisi Park Geun-hye dalam 

pandangan masyarakat, penulis akan merujuk kepada gabungan survey 

tahunan 2015 yang dirilis oleh Korea Gallup berikut:  

Grafik 4: Approval Rating per Bulan 2015  

Sumber: (Gallup Korea, 2015, p. 4) 
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Poin pertama yang diperlihatkan oleh grafik diatas adalah peningkatan 

kepercayaan publik terhadap pemerintahan Park Geun-hye pada bulan 

September. Kondisi ini menjadi situasi pertama dimana Park Geun-hye dapat 

meraih kepercayaan publik diatas 50 persen semenjak April 2014. Faktor 

utama dalam peningkatan kepercayaan publik terhadap Park Geun-hye adalah 

keberhasilan pemerintah dalam mecapai kesepakatan dengan Korea Utara 

untuk deeskalasi konflik yang terjadi antara kedua negara sepanjang bulan 

Agustus (Gady, 2015). Kerjasama ini menjamin permintaan maaf dari Korea 

Utara terkait provokasi militer mereka dan juga pemberhentian propaganda 

yang dilakukan oleh Korea Selatan di sepanjang perbatasan kedua negara. 

 Kepercayaan publik yang meningkat ini tidak dapat dipertahankan 

lama oleh Park Geun-hye. Tren penurunan kembali terjadi semenjak bulan 

Oktober 2015, hingga akhirnya persepsi negatif kembali dominan pada 

November 2015. Isu utama dalam tren negatif ini adalah keputusan 

pemerintah untuk meluncurkan kembali buku sejarah versi pemerintah untuk 

pembelajaran sekolah (Agence France-Presse, 2015). Korea Selatan sendiri 

sebelumnya menerapkan kebijakan ini sejak tahun 1973 dibawah 

pemerintahan Park Chung-hee sebelum akhirnya diubah menjadi kebijakan 

persetujuan pemerintah pada 2011 dibawah kepemimpinan Lee Myung-bak. 

Keputusan ini ditentang oleh banyak pihak karena dianggap sebagai suatu 

kemunduran dari demokrasi dan pembelajaran sejarah Korea Selatan (Jeon & 

Lee, 2015) 
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 Persepsi masyarakat yang terbentuk pada bulan November 2015 

menjadi faktor penting untuk memetakan domain yang dipersepsikan oleh 

Park Geun-hye pada saat pengambilan kebijakan, dikarenakan beberapa 

peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini termasuk pertemuan resmi 

pertama antara Park Geun-hye dan Shinzo Abe pada 2 November (McCurry, 

2015). Berikut adalah rangkuman hasil survey mingguan yang dirilis oleh 

Gallup Korea sepanjang bulan November: 

Grafik 5: Approval Rating per Minggu November 2015

 

Sumber: Gallup Korea Daily Opinion No. 189 (2015, p. 4) 

Melalui grafik diatas kita dapat melihat bahwa persepsi negatif 
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pesimisme dari masyarakat Korea Selatan bahwa pembahasan kembali 

comfort women akan merubah posisi Jepang dalam isu tersebut. 76 persen 

responden berpendapat bahwa posisi Jepang dalam isu comfort women tidak 

akan berubah meskipun pembahasan akan dibuka kembali sementara hanya 

14 persen responden yang berpendapat sebaliknya. Beberapa hasil survey 

diatas menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Park 

Geun-hye belum berhasil mengubah persepsi masyarakat terkait hubungan 

Korea Selatan dan Jepang. 

Untuk poin editorial surat kabar, baik media konservatif maupun 

progresif beranggapan bahwa South Korea-Japan Summit yang terlaksana 

tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Park Geun-hye. Dong-A Ilbo 

dalam editorial yang diterbitkan pada 3 November 2015 menggambarkan 

bahwa terlepas dari hasil yang tidak maksimal, perjanjian ini sendiri menjadi 

suatu kemajuan bagi hubungan kedua negara. Berikut adalah kutipan dari 

editorial tersebut 

For South Korea, the best scenario would have been a change of attitude from 

Japan, but the fact that the two leaders reached a certain level of deal itself is 

meaningful (Dong-A Ilbo, 2015) 

Media konservatif lainnya, Chosun Ilbo mengeluarkan argumen yang 

lebih keras dalam editorialnya. Editorial yang juga diterbitkan pada 3 

November 2015 ini mengkritik hasil akhir dari pertemuan yang sangat tidak 

memuaskan. Chosun Ilbo juga berargumen bahwa pertemuan ini selayaknya 

hanya menjadi langkah awal dari pembahasan-pembahasan selanjutnya dan 

belum bisa menjadi justifikasi untuk meningkatkan kerjasama ke tingkat yang 
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lebih lanjut. Argumentasi ini dapat dilihat dari paragraf penutup yang dikutip 

berikut ini. 

Korea-Japan relations are a minefield, but their leaders have no choice but 

to try and negotiate it. Given the measly outcome of their latest meeting, the 

two leaders need to sit down together much more often (Chosun Ilbo, 2015) 

Hankyoreh tidak menerbitkan editorial yang secara langsung 

mengkritisi hasil pertemuan yang dilaksanakan pada bulan November, namun 

paska tercapainya kesepakatan, Hankyoreh secara langusng melayangkan 

kritik keras terhadap hasil perjanjian. Dalam editorial yang diterbitkan pada 

29 Desember 2015 Hankyoreh mengkritisi kegagalan pemerintah untuk 

mendapatkan pertanggungjawaban legal dari Jepang (Hankyoreh, 2015). 

Dalam editorial selanjutnya Hankyoreh mengkritisi perubahan sikap Park 

Geun-hye yang justru melupakan komitmennya pada awal masa 

pemerintahan melalui paragraf berikut:  

When she first took office, the government took a hard-line position in its 

diplomatic relations with Japan, insisting that “relations cannot be improved 

without a resolution of the issue of the comfort women.” But under internal 

and external pressure concerning the importance of better relations with 

Japan, this policy was tragically allowed to fall by the wayside. (Hankyoreh, 

2016) 

Dari argumen-argumen diatas kita dapat melihat bahwa semua editorial 

surat kabar yang dibahas memiliki pandangan yang serupa. Pertemuan South 

Korea-Japan 2015 maupun keputusan untuk melanjutkan perjanjian comfort 
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women dianggap masih terlalu dini untuk dilanjutkan. Semua surat kabar 

yang dibahas diatas juga menyatakan bahwa hasil akhir yang didapatkan tidak 

dapat memenuhi ekspektasi dari publik. 

Hal selanjutnya yang akan penulis bahas adalah persepsi negara negara 

utama dalam hubungan internasional Korea Selatan. Amerika Serikat, 

sebagai sekutu utama Korea Selatan di kawasan juga terlihat mulai merubah 

posisi mereka. Salah satu hal yang menunjukkan hal tersebut adalah pidato 

yang disampaikan oleh Wendy Sherman, Under Secretary of State for 

Politcal Affairs dalam peringatan 70 tahun berakhirnya Perang Dunia II di 

Carnegie Endowment for International Peace pada 27 Februari 2015. Dalam 

pidato tersebut Sherman menuding pemerintah Korea Selatan dan China telah 

membatasi kemungkinan kerjasama kawasan di masa depan dengan terus 

memperburuk ‘nama musuh masa lalu/Jepang’ hanya untuk ‘tepuk tangan 

murahan’. Lebih lanjut Sherman juga berpandangan bahwa tindakan 

provokasi semacam itu tidak akan membawa perubahan terhadap hubungan 

regional Asia Timur (Boo, 2015). Pernyataan yang disampaikan oleh 

Sherman secara implisit bisa memberikan gambaran bahwa Amerika Serikat 

mulai frustasi dengan kondisi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang 

yang tidak kunjung membaik dan juga semakin berkembangnya hubungan 

antara Korea Selatan dan China  (Bong, 2017, pp. 56-7). 

Negara lain yang perlu dibahas selanjutnya adalah Jepang. Tahun 2015 

merupakan peringatan 50 tahun normalisasi hubungan Korea Selatan – 

Jepang. Dalam pidato yang disampaikan oleh Shinzo Abe pada 22 Juni 2015 

pemerintah Jepang menyatakan komitmen untuk terus memperkuat 
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kerjasama antara kedua negara dengan orientasi masa depan. Abe juga 

menyatakan bahwa kedua negara memiliki banyak kepentingan strategis 

bersama di kawasan, sehingga penguatan kerjasama menjadi suatu hal yang 

tidak bisa dihindarkan (Cabinet Public Relations Office, 2015). Sebelumnya 

pada peringatan 70 tahun mundurnya Jepang dari Perang Dunia II yang 

dilaksanakan pada 14 Agustus 2015 Shinzo Abe juga menyampaikan 

penyesalan yang mendalam atas apa yang telah dilakukan oleh Jepang selama 

masa perang. Abe juga menekankan bahwa pernyataan maaf yang telah 

disampaikan oleh kabinet-kabinet sebelum dirinya akan tetap dihormati 

hingga masa depan (Cabinet Public Relations Office, 2015). Meskipun tidak 

secara spesifik mengangkat isu comfort women dalam pernyataannya, Abe 

juga menyinggung isu ini dengan menyatakan bahwa banyak perempuan 

yang terluka martabatnya sepanjang perang di abad 20 tersebut. Hal ini dapat 

dilihat sebagai upaya Abe untuk memperbaiki hubungan dengan Korea 

Selatan dan China ditengah tekanan kelompok nasionalis di Jepang yang 

semakin kuat (Pekkanen & Pekkanen, 2016, p. 41). 

Hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara juga tidak 

berangsur membaik sepanjang 2015. Disamping ujicoba misil yang terus 

dilakukan oleh Korea Utara sepanjang tahun, Korea Selatan dan Korea Utara 

juga hampir terlibat konfrontasi langsung paska dua tentara Korea Selatan 

mengalami cedera serius akibat ranjau darat yang tertanam di zona 

demiliterisasi yang membatasi kedua negara (Agence France-Presse, 2015). 

Korea Selatan menuduh Korea Utara sebagai pelaku dalam insiden tersebut, 

dan meresponnya dengan menyiarkan propaganda menggunakan pengeras 
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suara di sepanjang zona demiliterisasi. Korea Utara yang menyangkal 

tudingan tersebut merespon dengan memobilisasi tentara dan juga 

menyatakan bahwa negara berada dalam kondisi siap perang. Korea Utara 

juga sempat meluncurkan roket yang menyasar pengeras suara yang dipasang 

oleh Korea Selatan (Schwarz, 2015). 

Melalui penjabaran diatas, penulis sampai kepada kesimpulan bahwa 

secara domestik maupun internasional Park Geun-hye berada dalam posisi 

yang tidak menguntungkan. Secara domestik Park Geun-hye belum dapat 

merubah persepsi publik terhadap hubungan Korea Selatan-Jepang sehingga 

hambatan untuk kerjasama lebih lanjut antara kedua negara masih belum bisa 

dihilangkan. Dari sektor internasional Amerika Serikat sebagai sekutu utama 

Korea Selatan juga mulai secara implisit menunjukkan kekecewaan terhadap 

kondisi hubungan antara kedua sekutunya di kawasan. Tensi yang semakin 

meningkat dengan Korea Utara juga menjadi suatu posisi yang tidak 

menguntungkan bagi Park Geun-hye. 

3.3.2 Pertimbangan Opsi dan Keputusan Akhir 

Ditengah persepsi publik yang masih cenderung negatif terhadap 

kerjasama antara Korea Selatan-Jepang dan juga posisi Amerika Serikat yang 

mulai terlihat kecewa dengan perkembangan hubungan antara dua sekutunya 

di Asia Timur ini Park Geun-hye setidaknya memiliki dua opsi yang dapat 

diambil. Opsi pertama adalah bertindak lebih proaktif dan menginisiasi 

penyelesaian permasalahan comfort women dengan Jepang. Opsi ini menjadi 

opsi yang menguntungkan bagi Park Geun-hye karena tercapainya perjanjian 
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ini akan membuka jalan bagi kemungkinan kerjasama trilateral yang lebih 

kuat antara Amerika Serikat, Kora Selatan dan Jepang (Miller, 2016). 

Selain kemungkinan-kemungkinan positif yang dipaparkan diatas, opsi 

ini juga memiliki resiko yang cukup besar secara domestik. Sensitivitas 

publik yang mash sangat besar dapat memicu reaksi negatif dari publik 

apabila perjanjian yang tercapai tidak memenuhi ekspektasi publik (Gale, 

2016). Kegagalan untuk memenuhi ekspektasi publik juga dapat merusak 

citra yang dibangun oleh Park Geun-hye dari awal pemerintahan yang dengan 

keras menolak untuk melakukan kerjasama dengan Jepang sebelum 

penyelesaian isu historis antara kedua negara (Hiroaki, 2015). 

Opsi kedua yang dimiliki oleh Park Geun-hye adalah menunda dan 

merevisi kembali isi perjanjian yang akan dibahas, termasuk 

mempertimbangkan kembali opini publik terkait perjanjian tersebut. Opsi ini 

terungkap paska tercapainya perjanjian dan didukung oleh Menteri Luar 

Negeri Yun Byung-se. Yun Byung-se menawarkan opsi untuk menunda 

perjanjian dan kembali mempertimbangkan isi dari perjanjian yang ada (Lee 

J.-h. , 2016). Opsi ini dianggap dapat meningkatkan keuntungan yang dapat 

didapatkan oleh Korea Selatan, dan juga meminimalisir reaksi negatif yang 

timbul di masyarakat. Opsi ini juga memungkinkan pemerintah Korea Selatan 

untuk meminimalisir reaksi negatif yang dapat ditimbulkan oleh perjanjian 

ini, dengan kembali melibatkan opini publik sebagai pertimbangan perjanjian 

(Lee J.-h. , 2016). Opsi kedua ini memiliki kemungkinan negatif yang lebih 

minimal dimana kemungkinan terburuk dari opsi ini hanya kemungkinan 

kembali terhambatnya perjanjian untuk tiga bulan, sebagaimana waktu yang 
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diajukan oleh Yun Byung-se. Berikut adalah penggambaran opsi kebijakan 

yang dimiliki oleh Park Geun-hye dalam bentuk tabel: 

Tabel 4: Opsi Kebijakan Sekuen 2 (2015) 

Opsi (dari resiko 

tertinggi ke terendah) 

Dampak Negatif Dampak Positif 

Melanjutkan 

pembahasan comfort 

women 

Reaksi negatif dari 

publik 

 

Merusak citra yang 

dibangun oleh Park 

Geun-hye sejak awal 

pemerintahan 

Menyelesaikan akar 

masalah yang 

menghambat kerjasama 

bilateral 

Menunda penandatangan 

perjanjian 

Terhambatnya isu isu 

lain yang tidak dapat 

dibahas sebelum 

selesainya kesepakatan 

ini 

Hasil akhir yang dapat 

lebih diterima oleh 

publik 

 

Diantara dua opsi yang dijabarkan diatas opsi pertama menjadi opsi 

yang memiliki resiko yang lebih besar, sedangkan opsi kedua menjadi opsi 

yang lebih aman untuk diambil. Dengan menggunakan logika prospect theory 

kita dapat memprediksi bahwa Park Geun-hye akan mengambil opsi yang 

lebih beresiko dengan kondisi domain of losses yang dipersepsikan oleh pada 

saat pengambilan keputusan. Asumsi dasar weighting function dari teori ini 

memberikan kita gambaran yang lebih jelas mengenai keputusan Park Geun-

hye untuk mengambil opsi ini. Kahneman & Tversky (1979) mengemukakan 

bahwa suatu opsi dengan probabilitas yang rendah akan cenderung dinilai 

dengan lebih tinggi oleh seorang pengambil kebijakan. Dalam hal ini Park 
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Geun-hye memandang bahwa probabilitas keberhasilan opsi pertama untuk 

mengubah persepsi publik lebih tinggi daripada kemungkinan yang 

sebenarnya, sehingga kemungkinan reaksi negatif publik dari opsi ini tidak 

dipertimbangkan secara matang oleh Park Geun-hye. 

3.3 Penandatangan General Security of Military Information Agreement 

3.3.3 Analisis Domain Pengambilan Kebijakan 

Hal pertama yang akan penulis bahas adalah dampak dari tercapainya 

kesepakatan comfort women terhadap persepsi masyarakat Korea Selatan. 

Berikut adalah hasil survey yang penulis rangkum dari Gallup Korea Daily 

Opinion No. 193 (2016, p. 4): 

Grafik 6: Approval Rating paska Perjanjian Comfort Women 

 

Sumber: (Gallup Korea, 2016, p. 4) 
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berpendapat bahwa mereka tidak puas dengan kesepakatan yang tercapai, 

sementara hanya 26 persen yang berpendapat bahwa kesepakatan yang 

tercapai cukup memuaskan.  Beberapa alasan utama dari responden yang 

merasa tidak puas dengan kesepakatan akhir adalah minimnya 

keterlibatan/komunikasi para comfort women dalam perjanjian (34%), 

permohonan maaf yang dianggap masih belum cukup (12%), dan kesan 

bahwa perjanjian ini mencoba menyelesaikan masalah dengan uang (9%). 

Hasil survey selanjutnya juga menunjukkan persepsi yang cenderung negatif 

terhadap perjanjian ini dimana 72 persen responden berpandangan bahwa 

pemerintah Jepang belum benar-benar meminta maaf melalui perjanjian ini. 

Melalui hasil survey yang telah dipaparkan kita dapat melihat bahwa 

keputusan Park Geun-hye justru menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat 

dan mempengaruhi penilaian atas kinerjanya. Perjanjian ini juga gagal 

merubah persepsi masyarakat Korea Selatan terhadap Jepang yang menjadi 

hambatan hubungan kedua negara. 

Hal selanjutnya yang akan penulis bahas adalah persepsi publik 

terhadap Park Geun-hye sebelum pengambilan kebijakan ini. Penulis merujuk 

kepada Gallup Korea Daily Opinion Monthly (2016, p. 4) untuk melihat 

penerimaan publik terhadap kinerja Park Geun-hye sepanjang 2016. Berikut 

adalah hasil survey bulanan tersebut:  
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Grafik 7: Approval Rating per Bulan 2016  

Sumber: (Gallup Korea, 2016, p. 4) 

Hasil survey ini menunjukkan bagaimana persepsi positif masyarakat 
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pada bulan Oktober. Alasan utama dari penurunan kepercayaan publik ini 

adalah isu skandal yang melibatkan Choi Soon-Sil, salah satu kolega Park 

Geun-hye. Choi Soon-sil yang tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan 

diduga ikut mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Park Geun-hye dan 
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Penerimaan masyarakat terhadap kinerja Park Geun-hye kembali 
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pertama bulan November dan merupakan catatan approval rating terendah 

sepanjang sejarah Korea Selatan (Choo, 2017, p. 120). Penurunan approval 

rating ini berbanding lurus dengan semakin kuatnya tekanan dari publik agar 

Park Geun-hye turun dari jabatannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
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massa yang mengikuti demonstrasi pada 12 November 2016, dimana 

demonstrasi ini tercatat sebagai yang terbesar paska demokratisasi Korea 

Selatan (Kang J.-k. , 2016). 

Dalam kaitannya dengan percepatan penandatangan GSOMIA, survey 

yang terangkum dalam Gallup Korea Daily Opinion No. 236 (Gallup Korea, 

2016, p. 9) memberikan gambaran bahwa 59 persen masyarakat beranggapan 

bahwa pemerintah tidak perlu memperkuat hubungan kerjasama militer 

antara kedua negara sementar 31 persen berpandangan bahwa kerjasama ini 

perlu dilakukan untuk memperkuat pertahanan negara.  

Grafik 10: Survey Urgensi Penandatangan GSOMIA

 

Data data yang telah dipaparkan diatas menggambarkan bahwa secara 

domestik Park Geun-hye mengalami tekanan yang sangat besar dari publik. 

Penyebab utamanya adalah skandal Choi Soon-sil yang juga melibatkan 

dirinya. Park Geun-hye juga gagal mengubah persepsi publik tentang urgensi 

penandatangan GSOMIA untuk meningkatkan keamanan Korea Selatan. 
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Tekanan publik yang sangat kuat terhadap Park Geun-hye juga 

dipengaruhi oleh memburuknya hubungan antara Park Geun-hye dengan 

parlemen. Hal ini menjadi hambatan tambahan bagi Park Geun-hye paska 

kekalahan partainya, Saenuri dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakan 

pada April 2016 (Shin & Moon, 2017, pp. 103-104). Saenuri gagal 

mengamankan kursi mayoritas dalam pemilu dengan hanya meraih 122 kursi 

dari 253 yang diperebutkan langsung. Disisi lain dua partai oposisi utama 

yaitu Democratic Party/Minjoo dan pecahannya New People’s 

Party/Googmin mengalami peningkatan jumlah suara dimana partai Minjoo 

mendapatkan 122 kursi dan partai Googmin mendapatkan 38 kursi. Hasil ini 

membuat parlemen berhasil dikuasai oleh partai oposisi dan semakin 

mempersulit Park Geun-hye dalam menjalankan kebijakannya (Kalinowski, 

2016). 

Dalam poin editorial surat kabar, kita dapat melihat ada perbedaan 

pandangan antara beberapa surat kabar. Chosun Ilbo sebagai salah satu media 

konservatif menerbitkan editorial yang berjudul Korea Needs Intelligence-

Sharing Pact with Japan pada 20 September 2016. Editorial ini terlihat 

memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk kembali membahas 

GSOMIA dengan Jepang yang salah satunya tercermin dalam paragraf 

penutup berikut: 
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It is natural that Koreans still harbor deep suspicions of Japan's military 

intentions, and they will not suddenly disappear. But South Korea faces an 

imminent threat from the North and must distinguish between history and 

present reality. It needs all the help it can get. The time for a military 

intelligence-sharing pact with Japan has come. (Chosun Ilbo, 2016) 

Media konservatif lainnya, yaitu Dong-A Ilbo juga menerbitkan 

editorial yang mengarah kepada dukungan terhadap kelanjutan pembahasan 

isu GSOMIA. Dalam Editorial yang berjudul No Further Procrastination of 

Seoul-Tokyo Military Intelligence Sharing Pact (Dong-A Ilbo, 2016) 

argumen yang mendominasi adalah dukungan untuk melanjutkan perjanjian 

tanpa perlu persetujuan dari parlemen, dan bahwa kerjasama dengan Jepang 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dengan kondisi saat itu. 

Disisi lain Hankyoreh sebagai representasi dari media dengan ideologi 

alternatif juga mengeluarkan editorial dengan pandangan yang berbeda dari 

dua surat kabar sebelumnya. Argumen utama dalam editorial yang diterbitkan 

15 November 2016 ini berkisar pada kritik terhadap keputusan pemerintah 

untuk melanjutkan skandal ditengah kondisi yang tidak stabil di dalam negeri. 

Editorial ini juga menekankan bahwa segala macam alasan yang 

dikemukakan oleh pemerintah tetap tidak dapat menjustifikasi keputusan 

krusial yang diambil pada saat yang tidak tepat ini (Hankyoreh, 2016). 

Dari beberapa editorial yang dibahas ini kita dapat menyimpulkan 

bahwa keputusan untuk melanjutkan pembahasan ini masih mendapatkan 

justifikasi yang kuat dari kalangan konservatif, namun disisi lain keputusan 
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ini juga mendapat kritikan yang kuat dari media lainnya karena dianggap 

diambil pada saat yang tidak tepat. 

Poin selanjutnya yang akan penulis paparkan adalah kondisi negara 

negara penting bagi Korea Selatan. Pada 31 Maret 2016 Amerika Serikat, 

Korea selatan dan Jepang mengadakan pertemuan trilateral di Washington 

D.C. untuk membahas perkembangan isu nuklir Korea Utara. Presiden 

Amerika Serikat Barrack Obama menyampaikan dalam pidatonya bahwa 

Korea Selatan dan Jepang tetap menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat di 

Asia, dan ketiga negara memiliki pandangan yang sama untuk mengatasi 

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

2016). Pentingnya posisi Korea Selatan bagi strategi Amerika Serikat di 

kawasan Asia Timur kembali dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan 

oleh Barrack Obama dalam pertemuan kedua pimpinan negara disela-sela 

ASEAN Summit yang diadakan di Vientiane, Laos pada 6 September 2016. 

Dalam kesempatan tersebut Obama menegaskan bahwa Amerika Serikat 

tetap berkomitmen untuk membantu pertahanan dan keamanan di 

Semenanjung Korea. Komitmen ini juga mencakup upaya upaya deterrence 

yang terus dikembangkan oleh kedua negara demi menghadapi ancaman dari 

Korea Utara (The White House Office of the Press Secretary, 2016). 

Sementara itu dari sisi Jepang, paska tercapainya perjanjian mengenai 

comfort women pada Desember 2015 hubungan antara kedua negara terus 

menguat. Perjanjian ini menjadi momentum yang kembali membuka 

hubungan Korea Selatan - Jepang yang sebelumnya banyak terganggu karena 

sikap yang diambil pimpinan kedua negara (Snyder S. A., 2016). Dalam 
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Diplomatic Bluebook 2017 yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Jepang 

(2017, p. 33) Korea Selatan dilabeli sebagai negara terpenting bagi Jepang di 

kawasan yang memiliki kepentingan strategis yang sama. Jepang juga 

berpandangan bahwa kerjasama antara kedua negara menjadi hal yang 

penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik.  

Semakin eratnya hubungan antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan 

Jepang juga dipengaruhi oleh perkembangan percobaan misil dan nuklir yang 

semakin gencar dilakukan oleh Korea Utara. CSIS Missile Defense Project 

(2017) mencatat bahwa sepanjang 2016 Korea Utara telah melakukan dua kali 

uji coba nuklir dan meluncurkan 21 misil dengan daya jangkau yang 

bervariasi. Ujicoba misil yang dilakukan oleh Korea Utara ini juga mencakup 

peluncuran tiga rudal balistik yang jatuh di zona ekonomi eksklusif Jepang 

pada 5 September 2016 (Mie & Johnson, 2016). Tindakan ini dianggap 

sebagai suatu ancaman serius bagi keamanan nasional Jepang. Korea Utara 

juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan ancaman yang ditujukan kepada 

Amerika Serikat dan Korea Selatan sepanjang 2016. Salah satu pernyataan 

tersebut dikemukakan oleh National Defense Commision Korea Utara pada 

Maret 2016 sebagai respon dari latihan militer gabungan antara Amerika 

Serikat dan Korea Selatan. Dalam pernyataan tersebut Korea Utara 

mengancam akan mengambil langkah ofensif yang juga mencakup serangan 

nuklir sebagai tindakan preemptif untuk menjaga kedaulatan negara (Chung, 

2016, pp. 88-89).  

Data-data yang dipaparkan diatas memberikan gambaran bahwa Park 

Geun-hye berada di posisi yang tidak menguntungkan pada saat pengambilan 
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kebijakan ini. Dari sisi domestik skandal Choi Soon-sil yang juga melibatkan 

Park Geun-hye membuat approval rating Park Geun-hye menurun secara 

drastis dan mencatat rekor terburuk sepanjang sejarah Korea Selatan. Dari 

sektor internasional, keberhasilan Park Geun-hye untuk mencapai 

kesepakatan penyelesaian isu comfort women dengan Jepang membuat aliansi 

trilateral antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang dapat berjalan 

dengan lebih baik, namun di sisi lain Korea Utara semakin menunjukkan 

agresivitasnya sepanjang 2016 dengan peningkatan jumlah uji coba misil dan 

nuklir. Melalui pemaparan ini penulis menyimpulkan bahwa Park Geun-hye 

mempersepsikan bahwa dirinya berada dalam domain of losses pada saat 

pengambilan kebijakan ini. 

3.3.4 Pertimbangan Opsi dan Keputusan Akhir 

Park Geun-hye memiliki beberapa opsi yang dapat ia ambil sebagai 

respon terhadap penolakan publik terhadap dirinya dan juga persepsi publik 

terhadap GSOMIA yang cenderung masih negatif. Opsi pertama adalah 

menunda/tidak melanjutkan perjanjian tersebut. Opsi ini relatif tidak 

memiliki resiko yang besar secara domestik. Dengan memilih opsi ini Park 

Geun-hye dapat membatasi isu yang dapat lebih memperburuk approval 

rating dirinya di masyarakat. Meskipun dapat mencegah kondisi yang lebih 

buruk secara domestik, opsi ini tidak dapat dijadikan strategi untuk 

memperbaiki persepsi publik terhadap Park Geun-hye. Secara internasional 

pengambilan opsi ini juga akan kembali menjadi preseden negatif yang 

mempengaruhi hubungan Kroea Selatan dengan Amerika Serikat dan Jepang. 

Kegagalan penandatanganan untuk kedua kalinya tentunya akan menjadi 
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suatu pertimbangan yang serius bagi Jepang dalah hubungan diplomasi 

dengan Korea Selatan (Cossa, 2012). 

Opsi kedua yang dimiliki oleh Park Geun-hye adalah kembali 

mempercepat proses penandatangan perjanjian ini. Sebagaimana telah 

dipaparkan sebelumnya opsi ini mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh 

penting berlatarbelakang militer dalam pemerintahan Park Geun-hye 

termasuk Menteri Pertahanan Han Min-koo dan juga ketua National Security 

Office Kim Kwan-jin. Dengan tekanan publik yang semakin kuat karena 

skandal yang menimpanya maka opsi ini menjadi suatu opsi yang patut 

dipertimbangkan. Dari sektor internasional perjanjian ini dapat memicu 

reaksi balasan baik dari China maupun Korea Utara, yang dalam skala besar 

dapat mengalihkan perhatian publik Korea Selatan dari skandal yang 

menimpa Park Geun-hye. Perjanjian ini juga berpotensi menambah dukungan 

bagi Park Geun-hye dari kalangan konservatif dan juga interest groups dalam 

bidang militer pada sektor domestik (Xu, 2016) Opsi ini juga dapat 

mengamankan dukungan bagi Park Geun-hye dari sekutu Korea Selatan di 

dunia internasional, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Tercapainya 

perjanjian ini akan menjadi langkah awal aliansi untuk semakin memperkuat 

efek deterrence terhadp Korea Utara (Roehrig, 2015, p. 232). 

Dampak negatif dari opsi ini tentunya adalah reaksi negatif dari 

masyarakat yang akan semakin kuat. Opsi ini juga akan menimbulkan 

kontroversi lebih lanjut karena diambil pada saat perhatian negara sedang 

teralih ke skandal yang menimpa Park Geun-hye. Respon negatif dari 

parlemen yang kini dikuasai oleh pihak oposisi juga dapat menjadi ancaman 
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bagi keberhasilan dari opsi ini (Goto, 2017, p. 22). Dengan melihat tren yang 

terjadi pada 2012, dimana partai Saenuri akhirnya menarik dukungan dari 

perjanjian dan menuruti suara publik maka opsi ini menjadi sangat riskan 

untuk diambil. 

Opsi ketiga yang juga muncul sebagai alternatif pada saat itu adalah 

mengalihkan kerjasama GSOMIA dengan China. Opsi ini muncul bersamaan 

dengan usulan untuk kembali membuka pembicaraan GSOMIA dengan 

Jepang. Opsi ini menjadi alternatif yang dipertimbangkan karena China juga 

memiliki kekuatan intelijen yang lebih mumpuni dari Korea Selatan. Selain 

itu opsi ini memungkinkan Korea Utara untuk mendapatkan informasi 

melalui human intelligence yang dimiliki oleh China (Son, 2016). China 

menjadi negara yang lebih diterima oleh masyarakat Korea Selatan dalam 

hubungan internasional ketimbang Jepang (The ASAN Institute for Policy 

Studies, 2016, p. 9) yang membuat opsi ini memiliki resiko yang lebih kecil 

secara domestik. Kondisi sebaliknya justru dapat kita lihat dari sektor 

internasional. Perjanjian ini beresiko mempengaruhi aliansi yang terbangun 

antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Secara garis besar Amerika 

Serikat memandang hubungan antara Korea Selatan dan China memiliki dua 

sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi hubungan antara kedua negara dapat 

menjadi faktor penting dalam menangani Korea Utara namun disisi lain 

hubungan tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi dominasi Amerika 

Serikat di kawasan (Rozman, 2014, p. 47). Untuk memudahkan pemahaman 

terkait opsi yang ada, berikut adalah tabel yang menggambarkan opsi yang 

ada dengan urutan resiko tertinggi ke terendah: 
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Tabel 5: Opsi Kebijakan Sekuen 3 (2016) 

Opsi (dari resiko tertinggi 

ke terendah 

Dampak Negatif Dampak Positif 

Melanjutkan Pembahasan Tekanan dari publik 

yang meningkat 

 

Respon Negatif dari 

parlemen 

Potensi tambahan 

dukungan dari 

kalangan konservatif 

 

Pengamanan dukungan 

dari sekutu 

internasonal 

GSOMIA dengan China Merusak hubungan 

aliansi dengan Amerika 

Serikat 

Pemanfaatan kekuatan 

intelijen China yang 

juga lebih mumpuni 

Menunda/Membatalkan 

Perjanjian 

Kegagalan kedua akan 

menjadi preseden 

negatif dalam 

hubungan internasional 

Korea Selatan 

Tidak menambah isu 

yang dapat 

memperparah posisi 

Park Geun-hye di mata 

publik 

 

Tiga opsi diatas menjadi alternatif yang dapat dipilih oleh Park Geun-

hye. Dengan analisis persepsi domain of losses yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka Park Geun-hye akan mengambil keputusan yang lebih 

beresiko untuk menghindari kerugian yang lebih besar (Kahneman & 

Tversky, 1979). Dari sektor domestik opsi kedua, yaitu mempercepat proses 

kerjasama menjadi opsi yang paling beresiko, dengan kemungkinan yang 

sangat kecil untuk kembali memperkuat posisi Park Geun-hye di mata publik. 

Opsi ini juga lebih cenderung akan memperburuk posisi Park Geun-hye.  

Keputusan akhir Park Geun-hye untuk mengambil opsi kedua 

menmberikan gambaran bahwa persepsi domain of losses yang dialami Park 
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Geun-hye pada saat pengambilan kebijakan membuat Park Geun-hye lebih 

memilih untuk mengambil kebijakan yang lebih beresiko dan mengabaikan 

probabilitas yang rendah dari kebijakan tersebut untuk mengubah posisinya 

dalam perpolitikan Korea Selatan saat itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


