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Bab IV 

Penutup 

4.1 Kesimpulan 

Pembahasan pada penelitian ini berfokus pada kebijakan kebijakan yang 

diambil oleh Park Geun-hye selama masa jabatannya yang berkaitan dengan 

permasalahan kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang. Topik ini 

diangkat untuk memberikan landasan ilmiah yang dapat menjelaskan pertimbangan 

yang dilakukan oleh Park Geun-hye sebelum mengambil keputusan-keputusan 

tersebut. Untuk membantu menganalisis studi kasus tersebut penulis menggunakan 

prospect theory sebagai kerangka utama dalam penelitian ini.  

Melalui pembahasan yang telah dipaparkan diatas penulis menyimpulkan 

bahwa argumen argumen yang ditawarkan oleh prospect theory menjadi landasan 

yang tepat untuk memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Park Geun-hye 

dalam hubungan kerjasama militer antara Korea Selatan dan Jepang. Dinamika 

perpolitikan domestik yang berlangsung selama masa pemerintahan Park Geun-hye 

dan juga kondisi kawasan Asia Timur menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi 

Park Geun-hye sebagai seorang pengambil kebijakan dalam menentukan posisi 

yang akan ia ambil sebelum mengambil kebijakan. 

Penulis juga menyimpulkan bahwa seiring dengan memburuknya posisi yang 

dipersepsikan oleh Park Geun-hye pada saat proses pengambilan kebijakan maka 

tendensi untuk mengambil kebijakan yang beresiko tinggi (risk acceptance) 

semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan logika dasar yang ditawarkan oleh 

prospect theory dan juga menjelaskan keputusan Park Geun-hye untuk mengambil 

keputusan kontroversial dengan mempercepat proses penandatangan General 
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Security of Military Information Agreement ditengah persepsi negatif publik yang 

sangat kuat terhadap kinerja Park Geun-hye yang diakibatkan oleh skandal Choi 

Soon-sil yang melibatkan dirinya. Pembahasan dalam penelitian ini juga 

menunjukkan perubahan Park Geun-hye dalam kecenderungan pengambilan resiko 

yang sejalan dengan semakin buruknya posisi Park Geun-hye dalam perpolitikan 

Korea Selatan. 

 

4.2 Saran 

Peneltian ini memberikan gambaran kepada kita bahwa persepsi yang 

ditimbulkan oleh kondisi domestik dan internasional dapat mempengaruhi 

keputusan yang diambil oleh seorang pengambil kebijakan. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa seorang pengambil keputusan tidak sepenuhnya rasional 

dalam setiap keputusan yang ia ambil. Oleh karena itu pengaruh oleh individu, 

lingkungan maupun faktor kognitif lainnya menjadi suatu hal yang juga perlu 

dipertimbangkan untuk menganalisis pengambilan suat kebijakan yang diambil. 

Dengan kesimpulan yang telah dicapai dalam penelitian ini, penulis 

merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh faktor faktor baik 

internal maupun eksternal dalam pengambilan kebijakan yang diambil oleh Korea 

Selatan. Penulis juga merekomendasikan pembahasan lebih lanjut mengenai 

pengaruh performa dan arah kebijakan presiden Korea Selatan periode sebelumnya 

terhadap arah kebijakan yang diambil oleh presiden Korea Selatan yang sedang 

menjabat. Hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih kuat untuk menganalisis 

kebijakan yang diambil oleh presiden Korea Selatan dimasa yang akan datang. 

 


