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BAB III 

FAKTOR INTERNAL KOREA SELATAN YANG 

MELATARBELAKANGI PENUTUPAN AKTIVITAS DI INDUSTRI 

KAESONG 

Pada bab tiga akan membahas mengenai faktor internal yang 

melatarbelakangi kebijakan Korea Selatan terkait penutupan kawasan industri 

Kaesong. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu: pertama, adanya situasi 

politik dalam negeri Korea Selatan, dan kedua adanya kondisi ekonomi dan militer 

Korea Selatan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut: 

A. Situasi Politik Dalam Negeri 

Kondisi politik dalam negeri meliputi keadaan atau situasi di dalam 

negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negri itu 

yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Keadaan politik dalam negeri 

Korea Selatan dilihat dari bagaimana respon masyarakat Korea Selatan 

terhadap situasi atau keadaan yang ada. Kebijakan Korea Selatan untuk 

menutup kawasan Kaesong muncul dari adanya keresahan masyarakat Korea 

Selatan yang merasa adanya ancaman keamanan dari Korea Utara.  

Industri Kaesong merupakan sebuah keberhasilan kerjasama di 

semenanjung Korea yang memberikan keuntungan bagi kedua negara. 

Dengan berjalannya Industri Kaesong, hal ini membuat hubungan di 

semenanjung korea menjadi lebih baik karena industri ini membuka jalur 

komunikasi antar dua negara, yaitu Korea Selatan dengan Korea Utara. 
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Dengan keuntungan dari kerjasama industri ini, Korea Selatan tetap 

mempertahankan hubungannya dengan Korea Utara dengan tetap 

mempertahankan kegiatan di Industri Kaesong, meskipun adanya tindakan 

provokatif yang dilakukan oleh Korea Utara. 

Di sisi lain, kelompok oposisi liberal menuding Presiden Korea 

Selatan Park Geun Hye kurang memiliki strategi yang jelas dalam 

menghadapi Korea Utara, yang baru-baru ini meluncurkan roket jarak jauh 

dan bulan lalu kembali menguji perangkat nuklirnya yang keempat.1 Pihak 

oposisi menyatakan bahwa presiden harus melaksanakan tugasnya dengan 

jelas, dengan memberikan kebijakan keras terhadap Korea Utara. Kehendak 

lain juga di tunjukkan oleh masyarakat Korea Selatan. 

Peran masyarakat sipil sendiri terletak pada kemampuannya dalam 

menyediakan ruang publik untuk interaksi nilai-nilai sosial yang beragam dan 

interaksi berbagai kepentingan. Seperti yang terlihat, masyarakat sipil Korea 

Selatan telah memainkan peran aktif dalam beberapa dekade di masyarakat 

dalam demokratisasi Korea Selatan maupun perdebatan tentang berbagai isu 

politik dalam dan luar negeri Korea Selatan hubungannya dengan Korea 

Utara di semenanjung Korea sepanjang menuju reunifikasi kedua Korea.2 

Dalam responnya, masyarakat Korea Selatan merasa perlu adanya 

kebijakan yang tegas untuk Korea Utara. Masyarakat Korea Selatan 

menginginkan negaranya yang bebas dari ancaman Korea Utara, dan 

                                                           
1 beritasatu.com, “Jelang Pemilihan Parlemen, Korsel Berencana Punya Senjata Nuklir” diakses 
pada 22 Mei 2017. Melalui laman http://www.beritasatu.com/dunia/349465-jelang-pemilihan-
parlemen-korsel-berencana-punya-senjata-nuklir.html 
2 Sri Rahayu. Skripsi, Op.cit. halaman 11 



52 
 

menginginkan negaranya untuk bersikap tegas atas segala tindakan yang 

mengancam dan membahayakan dari Korut. Dengan Kebijakan Korea 

Selatan yang tetap memilih mempertahankan kerjasama dengan Korea Utara, 

hal ini membuat masyarakat Korea Selatan memberikan tuntutan kepada 

pemerintahnya untuk memberikan kebijakan yang lebih tegas.  

Masyarakat dan pihak oposisi yang menentang sikap Korea Selatan 

yang kurang tegas ini, dan melakukan kegiatan dengan menyampaikan 

aspirasi melalui tindakan demonstrasi. Demonstrasi ini dihadiri sekitar 150 

orang yang berkumpul di pusat kota Seoul pada 7 Januari 2016. Masyarakat 

menuntut pemerintah Korea Selatan untuk mengambil langkah lebih tegas 

terhadap Korea Utara. Demokrasi juga dilakukan dengan adanya kegiatan 

membakar patung pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un dan merobek 

bendera Korea Utara di tengah-tengah aksi demokrasi sebagai bentuk 

kemarahan warga akan tindakan Korea Utara.3 

Adanya demonstrasi ini membawa adanya situasi yang tidak stabil 

di Korea Selatan. Sehingga munculnya peristiwa aksi protes ini, digunakan 

oleh presiden Park untuk mengambil langkah yang lebih tegas terhadap Korea 

Utara. 

B. Keadaan Ekonomi Korea Selatan 

Kondisi ekonomi yang terjadi pada Korea Selatan mempengaruhi 

bagaimana kebijakan Korea Selatan untuk mengatasi hal tersebut. Kondisi 

                                                           
3 bbc.com/indonesia, “Protes Warga Korea Selatan terhadap Bom Korea Utara” diakses pada 10 

Desember 2016. Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107-dunia-

korsel-korut  

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107-dunia-korsel-korut
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160107-dunia-korsel-korut
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ekonomi korea selatan dengan adanya penurunan ekspor dan juga adanya 

tidak tercapainya tujuan Korea Selatan untuk membantu perekonomian Korea 

Utara sebagai bantuan yang dapat menekan denuklirisasi. 

1. Penurunan Ekspor Korea Selatan 

Berdasarkan PDB (Pendapatan Domestik Bruto), ekonomi Korea 

Selatan sendiri berada di peringkat ke 15 dunia. Korea Selatan secara 

bertahap membentuk struktur ekonomi berorientasi ekspor yang berpusat 

pada bisnis besar dalam proses mengejar pertumbuhan sebagai negara 

dengan modal dan sumber daya yang tidak mencukupi.4 Seiring perjalanan 

ekspor Korea Selatan, perekonomian Korea Selatan masuk kedalam 

ekonomi ekspor terbesar ke-5 di dunia dan ekonomi paling ke 6 yang paling 

kompleks menurut Economic Complexity Index (ECI).5  

Sistem ekonomi yang dianut Korea Selatan adalah sistem ekonomi 

pasar. Menurut data bahwa sampai dengan 2014, jumlah total populasi 

Korea Selatan berada di angka 50.4 juta jiwa. Pertumbuhan ekonomi Korea 

Selatan di 2014 tercatat dikisaran 3.3%, meningkat dari tahun sebelumnya 

yang mencapai 2.9%. Selain itu, Korea Selatan mencatatkan pendapatan per 

kapita sebesar US$ 34,356.6 

                                                           
4 Korea.net, “The Korean Economy - the Miracle on the Hangang River” diakses pada 5 Mei 

2017, melalui laman http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-

Hangang 
5 http://atlas.media.mit.edu, “OEC-South Korea” diakses pada 6 Mei 2017. Melalui laman 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ 
6 id.tradingeconomics.com, “Trading Economic” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman 

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita-ppp 

http://atlas.media.mit.edu/
id.tradingeconomics.com
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Tingginya pendapatan per kapita Korea Selatan menempatkan 

Korea Selatan kedalam salah satu negara maju di dunia. Salah satu 

penopang utama perekonomian Korea Selatan adalah munculnya industri-

industri besar selepas perang dunia kedua. Industi-industri ini membentuk 

konglomerasi atau yang lebih dikenal dengan nama Chaebol. Kekuatan 

utama dari industri-industri ini adalah pada kemampuannya 

mengembangkan inovasi-inovasi di berbagai bidang produksi.7 

Produk-produk Korea Selatan memang banyak di gemari oleh 

beberapa negara lain. Pada awalnya, barang ekspor utama negara Korea 

Selatan adalah produk industri ringan atau bahan baku yang diproduksi di 

pabrik-pabrik kecil. Kemudian negara tersebut berinvestasi di fasilitas 

kimia berat dan meletakkan dasar untuk ekspor pada produk industri berat. 

Saat ini, negara ini memiliki sejumlah industri yang memiliki daya saing 

internasional yang solid, seperti industri galangan kapal, besi / baja, dan 

kimia. Selain itu, Korea Selatan memiliki beberapa perusahaan besar seperti 

Samsung Electronics,  Hyundai Motor,  LG Electronics,  dan sebagainya 

yang banyak dikenal oleh negara luar.  Dengan adanya perusahaan besar 

tersebut, produk yang dihasilkan akan bermacam–macam. Hal ini yang 

menjadikan proses ekspor Korea menjadi berkembang dengan cepat. 

 

                                                           
7 id.tradingeconomics.com, “Trading Economic” diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman 

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita-ppp 

file:///F:/REVISI%203/id.tradingeconomics.com
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Diagram 3. 1 produk ekspor Korea Selatan

 

 Sumber: http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-Hangang 

Pertumbuhan ekspor Korea Selatan membuat Korea Selatan 

mendapat julukan macam Asia, yang mengartikan bahwa Korea Selatan 

mampu menempatkan negaranya di pasar internasional yang berada diatas 

bersama negara lain seperti Taiwan, Singapore, dan Hong Kong.8 Dari 

Ekspor Korea Selatan ada 10 besar produk ekspor Korea Selatan yang 

menyumbang 84,5% dari keseluruhan nilai pengiriman globalnya. Ekspor 

Korea Selatab sendiri menyumbang hampir setengah dari pertumbuhan 

ekonomi negara tersebut. Pada tahun 2013 tercatat ada 5 produk yang 

                                                           
8 Korea.net, “The Korean Economy - the Miracle on the Hangang River” diakses pada 5 Mei 

2017, melalui laman http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-

Hangang 
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membawa pertumbuhan tercepat selama beberapa tahun terakhir, terjadinya 

lonjakan ekspor tersebut melalui ekspor semi konduktor sebesar USD 

57.143, produk minyak bumi USD 52.787, produk kendaraan (mobil) 

sebesar USD 48.635, produk kapal/boat sebesar USD 37.168 dan liquid 

crystals device sebesar 25.971.9  

Dalam kerjasama ekspornya, mitra kerjasama ekspor utama Korea 

Selatan adalah negara China. Perekonomian Korea Selatan secara besar-

besaran terbuka ke China, dengan China yang menjadi pengimpor barang 

terbesar ke Korea Selatan.. Secara keseluruhan, permintaan di China 

merupakan pendorong penting pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan.10 

Negara lain juga menjadi tujuan ekspor Korea Selatan yang juga memberikn 

pemasukan volume ekspor negara Korea Selatan. Selain China, ada 9 negara 

lainnya yang memberikan volume eksport terbesar dari negara-negara 

lainnya, negara itu antara lain: 

                                                           
9 http://atlas.media.mit.edu, “OEC-South Korea” diakses pada 6 Mei 2017. Melalui laman 

http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/kor/ 
10 investopedia.com, “4 Economic Challenges South Korea Faces in 2016” diakses pada 20 Mei 

2017. Melalui laman http://www.investopedia.com/articles/investing/011516/4-economic-

challenges-south-korea-faces-2016.asp  

http://atlas.media.mit.edu/
http://www.investopedia.com/articles/investing/011516/4-economic-challenges-south-korea-faces-2016.asp
http://www.investopedia.com/articles/investing/011516/4-economic-challenges-south-korea-faces-2016.asp
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Diagram 3.2 Persentase Distribusi ke Korea Selatan tahun 2015 

 

Sumber: https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats 

 

Dari diagram diatas, China memimpin distribusi terbesar dalam 

ekspor sebagai partner dagang tersebar Korea Selatan. Kerjasama 

perdagangan Korea Selatan memang memiliki hubungan yang baik. 

Kondisi hubungan ini sebagian besar akan menentukan kesehatan dan 

kesejahteraan ekonomi ROK.11 China sediri pada tahun 2015 menyumbang 

distribusi ekspor sebesar 26,66%, partner ekspor terbesar kedua adalah 

Ameika Serikat sebesar 13,63%, kemudian Hong Kong 5,91%, Vietnam 

                                                           
11 http://thediplomat.com, “South Korea's Economic Dependence on China” diakses pada 19 Mei 

2017. Melalui laman http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-

china/  
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http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/
http://thediplomat.com/2015/09/south-koreas-economic-dependence-on-china/
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5,40%, Jepang 4,98%, Singapore 2,92%, India 2,34%, Mexico 2,12%, 

Australia 2,11%, saudi arabia 1,84%, dan total keseluruhan ekspor negara 

lainnya sebesar 32,08%.12 Total ekspor Korea Selatan sendiri pada tahun 

2015 mencapai angka $526,897,235,978. Hal ini menunjukkan adanya 

kenaikkan ekspor Korea Selatan pada tahun 2014 sebesar $363.6 billion 

pada akhir Desember 2014.13 

Tabel 3. 1 Negara dan Volume Exsport 

Negara Export Volume ($) 

China $137,140,475,711 

United States $70,130,052,444 

Hong Kong $30,420,918,784 

Vietnam $27,773,261,473 

Japan $25,596,215,333 

Singapore $15,022,312,818 

India $12,031,152,043 

Mexico $10,892,170,096 

Australia $10,838,817,996 

Saudi Arabia $9,482,221,709 

                                                           
12 globaledge.msu.edu, “South Korea: Trade Statistic” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman 

https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats 
13 Korea.net, “The Korean Economy - the Miracle on the Hangang River” diakses pada 5 Mei 

2017, melalui laman http://www.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-

Hangang 
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Sumber: https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats 

Korea Selatan memiliki beberapa mitra dagang terbesar yang 

menyumbang lebih dari 2% dari total ekspornya. China sebagai partner 

terbesar memberikan volume ekspor sebesar $137,140,475,711. Total 

volume ekspor China ini diperoleh dari ekspor produk-produk Korea 

Selatan. Tingginya ekspor ke China juga tidak hanya menetap pada produk-

produk tertentu. Investasi Korea Selatan di China yang dulunya terfokus 

pada bidang perumahan dan keuangan, dinyatakan telah dianekaragamkan 

hingga ke bidang industri baru, seperti industri konten budaya, hiburan, 

mobil listrik dan ruang angkasa.14  

Adanya banyak perusahaan dan pengusaha di Korea Selatan, 

membuat negara ini banyak menghasilkan inovasi produk yang di minati 

oleh negara lain. Produk-produk tersebut terbagi kedalam berbagai bidang, 

dan bidang yang paling banyak diminati oleh negara mitra dagang Korea 

Selatan pada tahun 2015 adalah ekspor Kendaraan (mobil). Ekspor 

kendaraan Korea Selatan sendiri adalah produk ekspor dengan petumbuhan 

tercepat dari produk lainya. Produk kendaraan Korsel naik mencapai 71,5% 

dalam 7 tahun terakhir.15 Selain itu, produk ponsel (elektronik), makeup, dan 

industri dunia hiburan seperti K-pop Korea Selatan juga membantu 

pertumbuhan ekspor Korea Selatan sejak beberapa tahun terakhir. 

                                                           
14 world.kbs.co.kr, “FTA Korea Selatan-Cina Dinilai Berimpas Positif Pada Ekonomi Korea” 

diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Ec_detail.htm?No=44011 
15 worldstopexports.com, “South Korea’s Top 10 Exports” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman 

http://www.worldstopexports.com/south-koreas-top-10-exports/  

https://globaledge.msu.edu/countries/south-korea/tradestats
http://www.worldstopexports.com/south-koreas-top-10-exports/
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Pertumbuhan kreativitas Korea Selatan yang berjalan dengan munculnya 

Hallyu juga membuat dunia fashion Korea Selatan semakin banyak di 

minati oleh banyak negara.16 

Namun memasuki awal tahun 2016, ekonomi Korea Selatan sedikit 

mengalami kesulitan. Dengan adanya kondisi eksternal membuat 

perkembangan ekonomi Korea Selatan lebih sulit dari yang diperkirakan 

dikarenakan adanya peningkatan ketegangan yang terjadi di semenanjung 

Korea. Pemimpin Korea Selatan menunjukkan penurunan ekspor negaranya 

bulan lalu dan penurunan dua digit dalam ekspor Januari sebagai faktor yang 

mengkhawatirkan. Ekspor Korea Selatan anjlok 18,5% bulan lalu, 

membukukan penurunan bulanan tercepat dalam lebih dari enam tahun. 

Ekspor yang mencapai sekitar setengah dari perekonomian, diperkirakan 

telah mencatat penurunan dua digit pada bulan Februari berdasarkan data 

pada bulan pertama.17 

Penurunan ekspor Korea Selatan dapat dilihat dari diagram dibawah 

ini : 

 

                                                           
16 Cnnindonesia.co, “Andil Besar China untuk Dunia Fesyen Korea Selatan” diakses pada 19 Mei 

2017. Melalui laman http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160915114656-277-

158454/andil-besar-china-untuk-dunia-fesyen-korea-selatan/ 
17 centuryrealtime.com, “Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan” diakses 

pada 5 Mei 2017. Melalui laman http://www.centuryrealtime.com 

/beritaanalisis/komoditi/22news/vibeconominbusiness/17373Ketegangan%20Geopoltik%20Menek

an%20Perekonomian%20Korea%20Selatan  

http://www.centuryrealtime.com/
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Grafik 4. 1 Grafik Ekspor Korea Selatan 

 

Sumber : id.tradingeconomics.com, “Korea Selatan-Harga Ekspor” dalam laman 

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/export-prices 

Pada tabel diatas merupakan data perkembangan ekspor Korea 

Selatan selama 5 bulan terakhir, dari bulan September 2015 hingga Februari 

2016. Pada bulan September 2015, angka ekspor Korea Selatan mencapai 

USD 43.432.312 dan mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan pada 

bulan Oktober 2015. Pada bulan November, ekspor Korea Selatan kembali 

naik hingga mencapai angka USD 44.285.052. Dari data diatas terlihat 

ekspor Korea Selatan mengalami penurunan selama tiga bulan terakhir. Dan 

hingga bulan Januari 2016 ekspor Korea Selatan mengalami penurunan 

secara signifikan dari 42.379.843 menjadi USD 36.260.420 dan semakin 

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/export-prices
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menurun pada Februari 2016 hingga USD 35.924.541.18 Dari tabel yang 

sudah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa penurunan nilai ekspor Korea 

Selatan mengalami penurunan yang cukup jauh dari Desember 2015. 

Penurunan ekspor Korsel terjadi karena adanya penurunan dalam bagian 

material dan industri. Secara keseluruhan penurunan nilai ekspor ini terjadi 

pada ekspor ke negara China yang merupakan mitra dagang terbesar 

Korsel.19 

Ketidakstabilan ekspor Korea Selatan ini juga didasari dengan 

adanya kondisi di semenanjung Korea yang sedang mengalami ketegangan 

geopolitik. Ketegangan di semenanjung Korea tidak hanya dirasakan oleh 

kedua negara Korea, akan tetapi juga dirasakan oleh negara-negara lain yang 

menjadi mitra kerjasama dagang dengan Korea Selatan. Terjadinya 

ketidakstabilan di semenanjung Korea sendiri telah meningkatkan risiko 

dan memberikan tekanan pada harga saham. Meskipun dampak yang 

diberikan tidak terlalu besar bagi Korsel, namun pada kenyataannya 

apabila resiko ketegangan di semenanjung Korea ini tetap berjalan akan 

membawa dampak yang lebih serius pada perekonomian di semenanjung 

Korea, terutama pada ekspor Korsel. Hal ini juga membawa dampak 

pada investor, dengan ketegangan pada wilayah saham mereka, para 

                                                           
18 id.tradingeconomics.com, “Korea Selatan-Harga Ekspor”diakses pada 19 Mei 2017. dalam laman 

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/export-prices 
19 http://itpc-busan.kr, “FTA Korea Selatan-Cina Dinilai Berimpas Positif Pada Ekonomi Korea” 

diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman http://itpc-busan.kr/2016/12/19/fta-korea-selatan-cina-

dinilai-berimpas-positif-pada-ekonomi-korea/?lang=id  

http://id.tradingeconomics.com/south-korea/export-prices
http://itpc-busan.kr/
http://itpc-busan.kr/2016/12/19/fta-korea-selatan-cina-dinilai-berimpas-positif-pada-ekonomi-korea/?lang=id
http://itpc-busan.kr/2016/12/19/fta-korea-selatan-cina-dinilai-berimpas-positif-pada-ekonomi-korea/?lang=id
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investor sendiri merasa masih khawatir ketegangan di Semenanjung 

Korea terus memengaruhi pasar.20  

Dengan adanya penurunan ekonomi Korea Selatan membuat 

kekhawatiran meningkat bahwa kenaikan risiko geopolitik di semenanjung 

bisa menekan lebih lanjut dari perekonomian Korea Selatan, pembuat 

kebijakan atas ekonomi negara Korsel mengatakan bahwa akan melakukan 

upaya terbaik untuk meminimalkan kemungkinan dampak ekonomi yang 

negatif. Yoo Il-Ho, wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi yang 

merangkap sebagai menteri keuangan, mengatakan kepada wartawan asing 

di Seoul bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk 

meminimalkan dampak dari Korea Utara dan sementara terus memantau 

perkembangan geopolitik.21 

2. Keadaan Ekonomi Kaesong 

Industri Kaesong membawa harapan dunia luar agar dengan 

adanya pemasukan yang cukup untuk membangun negaranya maka 

Utara akan terbuka terhadap dunia luar dan bergabung dalam pergaulan 

luar sehingga Korea Utara dapat berdialog damai dengan negara luar. 

Awal didirikannya Kaesong merupakan langkah Korea Selatan untuk 

                                                           
20 harnas.co, “Investor Tertekan Risiko Geopolitik” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui laman 

http://www.harnas.co/2017/04/17/investor-tertekan-risiko-geopolitik  

21 centuryrealtime.com, “Ketegangan Geopolitik Menekan Perekonomian Korea Selatan” diakses 

pada 5 Mei 2017. Melalui laman 

http://www.centuryrealtime.com/beritaanalisis/komoditi/22news/vibeconominbusiness/17373Kete

gangan%20Geopoltik%20Menekan%20Perekonomian%20Korea%20Selatan 

http://www.harnas.co/2017/04/17/investor-tertekan-risiko-geopolitik
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membantu Korea Utara dibidang ekonomi melalui proyek industri 

dimana Korea Utara juga bisa mempelajari bagaimana proses produksi. 

Namun selama dua dekade dibukanya Kaesong, Korea Utara 

tidak menunjukkan adanya kemajuan negaranya bahkan dalam hal 

kesejahteraan rakyat dan buruh masih jauh dari kata cukup. Kehidupan 

masyarakat Korea Utara masih bergantung pada kerjasama Kaesong, 

termasuk dalam hal air bersih dan listrik. Tidak adanya kemajuan dalam 

negaranya membawa curiga dari Korea Selatan akan adanya pengalihan 

dana Industri Kaesong yang seharusnya digunakan untuk membangun 

negaranya menjadi dana untuk pengembangan program nuklir yang 

dimilikinya. Hal ini memunculkan tuduhan dari pihak Korea Selatan 

akan penggunaan 70% gaji pekerja Korea Utara di Kaesong selama 

bertahun-tahun digunakan oleh pihak pemerintah Korea Utara untuk 

mendanai program nuklir dan rudal serta digunakan untuk membelikan 

barang-barang mewah para pejabatnya. 

Tudingan itu dikemukakan Hong Yong-pyo, menteri unifikasi 

Korsel bahwa Setiap mata uang asing yang didapatkan di Korea Utara 

ditransfer ke Partai Pekerja, yang kemudian mereka pakai untuk 

mengembangkan senjata nuklir atau rudal atau membeli barang-barang 

mewah.22 Adanya tuduhan Korea Selatan ini disebutkan bahwa tuduhan 

                                                           
22 konfrontasi.com , “Seoul Tuduh Pyongyang pakai Gaji Buruh di Kaesong untuk Danai 

Program Senjata” diakses pada 28 Maret 2017. Melalui laman 

http://www.konfrontasi.com/content/global/seoul-tuduh-pyongyang-pakai-gaji-buruh-di-kaesong-

untuk-danai-program-senjata  

http://www.konfrontasi.com/content/global/seoul-tuduh-pyongyang-pakai-gaji-buruh-di-kaesong-untuk-danai-program-senjata
http://www.konfrontasi.com/content/global/seoul-tuduh-pyongyang-pakai-gaji-buruh-di-kaesong-untuk-danai-program-senjata
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ini dilandasi oleh laporan dari berbagai sumber yang didapat. Korea 

Selatan juga melihat dari pembayaran gaji karyawan Korea Utara yang 

bekerja di Kaesong tidak langsung dibayarkan kepada karyawan tetapi 

dibayarkan ke pemerintah Korea Utara sebagai perantara dengan alasan 

awal karena total uang gaji yang telah diberikan Korea Selatan tersebut 

menggunakan dollar AS dan mereka perlu konversi nilai mata uang 

asing yang mereka dapat sebelum diberikan kepada para pekerjanya. 

Jumlah uang gaji karyawan Kaesong diperkirakan dapat mencapai Rp 

6.8 trilliun yang seharusnya cukup untuk membangun negaranya dan 

mensejahterakan rakyat Korea Utara. 

Selain uang gaji yang dibayarkan, Korea Selatan juga 

memberikan pemasukan di Kaesong melalui uang pajak sewa tanah dan 

juga pajak sewa bangunan. Korea Utara mengumpulkan pajak dan 

pendapatan dari aktivitas produksi industri Kaesong, yang pada tahun 

2013 menghasilkan dana sebesar $470 juta.23 Pemerintah Korsel dan 

perusahaan dalam operasinya di kawasan industri Kaesong juga telah 

menginvestasikan sekitar 1 triliun won di Kaesong. Ini termasuk 616 

miliar won dalam bentuk tunai sejak kawasan industri ini dibuka lebih 

dari satu dekade lalu.24 

Dari penghasilan Kaesong inilah, muncul tuduhan adanya 70% 

dana uang gaji tersebut di simpan oleh pemerintah Utara dan di alih 

                                                           
23 Dhietya Prasetya, Skripsi. Op.cit. Halaman 8 
24 Cnnindonesia.com, “Hubungan memburuk, Korsel Tutup Pabrik di Korut” diakses pada 18 Maret 

2017. Melalui laman https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-

110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut  

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut
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fungsikan, sedangkan buruh atau pekerjanya hanya diberi kupon 

makanan, bahan pokok kebutuhan, dan mata uang lokal yang tidak 

sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Dengan bukti yang dibawa 

oleh Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah 

untuk menutup Kawasan Kaesong untuk mengurangi pendapatan Korea 

Utara, sebagaimana diketahui Kaesong sendiri merupakan proyek 

penyumbang dana terbesar bagi negara Utara. Dengan harapan 

penutupan ini akan menutup sumber devisa yang digunakan untuk 

program pengembangan nuklir, sehingga Utara tidak lagi memiliki 

dana yang cukup untuk melanjutkan program nuklirnya tersebut.  

Dengan munculnya penurunan ekspor di Korea Selatan serta 

penyalah gunaan dana hasil dari aktivitas di Kaesong, Korea Selatan 

mengeluarkan kebijakan pada 10 Februari untuk menutup kawasan 

industri Kaesong. Korea Selatan ingin menekan Korut dalam penyalah 

gunaan dana yang ada. Meskipun Kaesong juga memberikan 

keuntungan bagi Korea Selatan. Penutupan ini merupakan sebuah 

langkah tegas untuk memotong sumber permasalahan yang muncul 

bagi perekonomian Korea Selatan. Karena dengan penyalah gunaan 

dana Kaesong ini, tidak sesuai dengan tujuan utama Kaesong dan 

dengan uang yang masuk kedalam kantong negara, hal ini akan 

membawa Korea Utara pada pengembangan program nuklir dengan 

menggunakan dana Kaesong. 
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C. Keadaan Militer Korea Selatan 

Penutupan Kawasan Industri Kaesong kembali menjadi isu yang 

tidak terduga bagi berbagai pihak. Penutupan Kaesong ini kembali terjadi 

seperti pada tahun 2013. Kaesong yang saat itu berhasil dibuka kembali, 

kemudian mengalami permasalahan yang sama memasuki awal tahun 2016. 

Penghentian operasi pabrik-pabrik Korsel di kawasan industri Korut di 

Kaesong itu merupakan sinyal buruk bagi hubungan kedua negara.  

Korea Selatan dibawah pemerintah Park Geun Hye mengambil 

langkah tegas terhadap Korea Utara dengan mengorbankan Industri yang 

sudah lebih dari dua dekade di jalankan oleh kedua negara ini. Keputusan 

penutupan ini di laksanakan pada Kamis 11 Februari 2016. Korea Selatan 

membuat kebijakan penutupan dengan menarik pulang para pekerja industri 

Korea Selatan yang bekerja di Kaesong. Penarikan para pekerja korea 

selatan dilakukan setelah beberapa perusahaan yang berdisri di KIC ditutup 

sementara. Menteri Unifikasi Korea Selatan Hong Yong-pyo mengatakan 

sekitar 130 warga Korea Selatan rencananya masuk ke Kaesong pada 

Kamis, 11 Februari 2016, untuk memulai penutupan perusahaannya di sana. 

Dia meneruskan, sekitar 70 warga Korea Selatan yang tinggal di sana akan 

segera pulang.25 Belum diketahui dengan jelas akan berapa lama penutupan 

Komplek Industri ini akan berlangsung. Penutupan yang dilakukan oleh 

Korea selatan ini merupakan salah satu sikap keras yang diambil oleh Korea 

                                                           
25 Cnnindonesia.com, “Hubungan memburuk, Korsel Tutup Pabrik di Korut” diakses pada 18 Maret 

2017. Melalui laman https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-

110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut  

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut
https://m.cnnindonesia.com/internasional/20160211132227-113-110329/Hubuungan-memburuk-Korsel-Tutup-Pabrik-di-Korut
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Selatan sebagai tindakan hukuman atas peluncuran roket Korea Utara yang 

diduga juga disertai dengan misil nuklir. 

Adanya tindakan Korea Utara tersebut membuat keamanan dan 

militer Korea Selatan menjadi terancam. Korea Selatan memiliki 

kepentingan untuk menjaga keamanan negaranya. Keamanan sendiri tidak 

lepas dari bagaimana kekuatan militer suatu negara tersebut. Dengan 

meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea, Korea Selatan harus 

mempersiapkan militernya untuk keadaan tertentu yang bisa mengancam 

negaranya. Persiapan militer Korea Selatan dimulai dari adanya keputusan 

Park Geun-Hye untuk memanggil sejumlah pejabat senior dalam sebuah 

rapat yang di gunakan untuk membahas dan meninjau strategi pertahanan 

yang akan dilakukan dalam menghadapi ancaman nuklir dari Korea Utara.  

Korea Selatan mengambil langkah untuk membalas tindakan 

Korea Utara pada kasus uji coba bom hidrogennya tersebut dengan 

membalas tindakan Korea Utara yang dianggap membahayakan itu dengan 

melakukan bom budaya. Bom budaya yang dilakukan Korea Selatan yaitu 

antara lain memutar musik K-Pop dan memasangnya melalui pengeras-

pengeras suara ke arah wilayah Korut. Pengeras suara (speaker) dipasang 

pada area militer di wilayah perbatasan kedua negara. Jarak jangkau 

suaranya akan tergantung pada kondisi cuaca, topografi, dan sebagainya, 

namun militer Korea Selatan menyatakan siaran dapat didengar sejauh 10 
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km di seberang perbatasan pada siang hari, dan sampai 24km pada malam 

hari.26 

Tujuannya pembalasan Korea Selatan sendiri adalah sebagai 

propaganda, membujuk tentara Korea Utara agar mempertanyakan rezim 

mereka sendiri atau bahkan membelot. Propaganda ini bukan kali pertama 

dilakukan oleh Korea Selatan, propaganda yang diprogram itu 

dilangsungkan sejak Perang Korea pada era 1950-an dan dilakukan kembali 

pada 2016. Perang speaker ini  dilakukan sebagai balasan atas sikap 

provokatif Korea Utara yang dilakukan pada Januari 2016. Bom budaya 

melalui perang speaker Korea Selatan sendiri memang dibenci oleh Kim 

Jong-Un, karena langkah itu dianggap sebagai tindakan perang. Terlepas 

dari sensitivitas rezim Korut terkait penghinaan dan ancaman, kemarahan 

mereka bisa jadi karena pancaran siaran melalui speaker memang efektif.27 

Budaya Korea Selatan yang kini tengah berada di puncak 

popularitas, dan banyak digemari oleh berbagai kalangan ini dianggap 

sebagai sebuah senjata yang kuat untuk membalas ancaman Korea Utara. 

Gelombang korea ini tidak hanya masuk kedalam dunia Internasional, 

tetapi, masyarakat Korea Utara yang mengisolasi diri juga tidak 

menghindari kegemaran mereka akan budaya Korea Selatan. Termasuk K-

pop, film dan drama, maupun acara tv Korea Selatan, banyak di gemari oleh 

                                                           
26 bbc.com, “'Perang Speaker' Korea Selatan dan Korea Utara” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui 

laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel  

27 bbc.com, “'Perang Speaker' Korea Selatan dan Korea Utara” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui 

laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel  

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel
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berbagai kalangan di Korea Utara. Tidak hanya generasi muda, namun 

budaya K-pop ini juga digemari oleh kalangan tentara. Lagu-lagu dan ragam 

budaya yang disalurkan oleh saudara-saudara mereka di Selatan memiliki 

daya yang besar untuk mempengaruhi pandangan tentara muda Korea Utara 

dalam melihat sistem negeri mereka.28 

Selain dengan bom budaya, Korea Selatan juga menanggapi sikap 

provokatif Korea Utara dengan mengadakan latihan gabungan militer 

dengan Amerika Serikat (AS). Latihan militer gabungan yang melibatkan 

kedua negara ini terjadi setiap tahun. Latihan gabungan dalam skala besar 

hanya terjadi dalam tahun 2016. Latihan gabungan Korsel dan AS 

merupakan sebuah langkah untuk memperkuat militer Korsel untuk 

menghadapi situasi ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea. Latihan 

gabungan tersebut melibatkan 300.000 tentara Korea Selatan dan 17.000 

tentara AS yang berpartisipasi.29  

Tujuan pasukan Korea-AS menggelar latihan ini adalah untuk 

mencegah agresi dan jika perlu, mempertahankan Korea Selatan untuk 

menjaga stabilitas di Asia Timur Laut. Latihan tersebut disebut sebagai 

latihan dasar, bukan merupakan tindakan provokatif. AS dan Korsel 

melakukan ini berlangsung dengan latar belakang meningkatnya 

                                                           
28 Cnn.com, “South Korea blasts North with K-pop, propaganda after nuclear test” diakses pada 19 

Mei 2017. Melalui laman http://edition.cnn.com/2016/01/08/asia/north-korea-propaganda-music/  
29 upi.com, “U.S-South Korean troops prepare for joint military drill” diakses pada 19 Mei 2017. 

Melalui laman http://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/02/28/US-South-Korean-troops-

prepare-for-joint-military-drill/9831488292873/  

http://edition.cnn.com/2016/01/08/asia/north-korea-propaganda-music/
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/02/28/US-South-Korean-troops-prepare-for-joint-military-drill/9831488292873/
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2017/02/28/US-South-Korean-troops-prepare-for-joint-military-drill/9831488292873/
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ketegangan dan uji coba rudal di seberang Zona Demiliterisasi di Korea 

Utara.30 Latihan gabungan antara AS dan Korsel ini dilakukan untuk melatih 

anggota militer Korsel agar memiliki kemampuan militer yg lebih untuk 

menghadapi Korea Utara dan memperbaiki kemampuan komando militer 

serta kapasitas intelijennya.31 

Strategi Korea Selatan dalam menghadapi ancaman yang ada 

memang tidak terlepas dari adanya peran Amerika Serikat didalamnya. Hal 

itu ditunjukkan dengan adanya kunjungan perwakilan AS ke Seoul untuk 

bertemu dengan Menteri pertahanan Korea Selatan. Dalam pertemuan 

tersebut, AS dan Korsel sepakat untuk memperkuat pertahanan bersama 

untuk menanggapi ancaman nuklir dan misil Korea Utara yang semakin 

meningkat.32 

Adanya latihan militer gabungan dan provokasi melalui speaker 

ini juga membawa dampak kedalam kondisi Korea Utara. Dengan latihan 

gabungan secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer Korea Selatan 

dan militer Amerika Serikat, Korea Utara terus mengeluarkan deklarasi 

bahwa negaranya akan meluncurkan serangan nuklir pre-emptive dan tanpa 

pandang bulu terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat karena dua 

                                                           
30 Cnn.com, “South Korea, U.S. deter North Korea with 'largest ever' military drill” diakses pada 20 

Mei 2017. Melalui laman http://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/  
31 Cnn.com, “South Korea, U.S. deter North Korea with 'largest ever' military drill” diakses pada 20 

Mei 2017. Melalui laman http://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/ 
32 voaindonesia.com,  “AS-Korea Selatan Perkuat Kerjasama Pertahanan Hadapi Korea Utara” 

diakses pada 5 Mei 2017. Melalui laman http://www.voaindonesia.com/a/as-korea-selatan-perkuat-

kerjasama-pertahanan-hadapi-korea-utara/3032624.html. 

http://www.tribunnews.com/tag/korea-utara
http://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/
http://edition.cnn.com/2016/03/12/asia/south-korea-us-military-drill/
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sekutu ini memulai latihan militer gabungan tahunan berskala besar.33 Korea 

Utara juga membenci adanya pemancaran suara melalui speaker, hal ini 

dianggap sebagai tindakan perang dan mengancam. Dalam merespon 

tindakan Korsel, Korea Utara juga langsung mengaktifkan 

lagi loudspeaker mereka sendiri dan mengancam akan meledakkan 

pengeras suara milik Korea Selatan.34 

Masalah latihan militer bersama ini membuat adanya peningkatan 

ketegangan di semenanjung Korea. Menurut pandangan Korea Utara, 

latihan bersama itu adalah latihan perang nukir yang bertujuan mengganggu 

kedaulatan Korea Utara. Dengan adanya kegiatan latihan gabungan militer 

yang dilakukan Korsel dan AS, Korut sendiri tidak diam. Pihak Korut terus 

melakukan pemantauan dari jauh latihan militer tersebut. Militer Korut juga 

telah memerintahkan pasukannya untuk selalu menjaga diri dan selalu siaga 

selama latihan bersama itu berlangsung.35 

Dalam tindakan lebih lanjutnya, Korea Utara melalui Komisi 

Pertahanan Nasional menyampaikan rencana yang disebutnya sebagai 

serangan nuklir pre-emptive terhadap keadilan yang telah diratifikasi oleh 

Kim Jong-Un. Rencana itu mulai beroperasi apabila ada sedikit saja aksi 

militer yang dilakukan musuh-musuh Korea Utara. Sudah sejak lama 

                                                           
33 Bbc.com “Korut Ancam Serangan Nuklir Terhadap Korsel dan AS” diakes pada 22 Mei 2017. 

Melalui laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160306_dunia_korea  
34 Bbc.com, “'Perang Speaker' Korea Selatan dan Korea Utara” diakses pada 19 Mei 2017. Melalui 

laman http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel  
35 Bbc.co.uk, “Korut : Akan ada aksi militer” diakses pada 22 Mei 2017. Melalui laman 

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/05/090527_nkorea.shtml 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160306_dunia_korea
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/01/160112_dunia_korut_korsel
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Pyongyang mengecam latihan bersama antara Foal Eagle dan Key Resolve, 

yang berlangsung di Korea Selatan, karena dianggap sebagai latihan yang 

memprovokasi invasi.36 

Adanya keputusan Korea Selatan untuk melakukan perang speaker 

dan juga kerjasama militernya dengan AS, membuat Korea Utara menjadi 

lebih agresif dengan tindakannya. Karena Korea Utara merasa hal yang 

dilakukan oleh militer Korsel ini merupakan sebuah wujud ancaman yang 

nyata bagi militer Korea Utara.  

 

 

 

 

                                                           
36 World.kbs.co.kr, “Latihan militer gabungan Korea Selatan-Amerika Serikat Key Resolve” diakses 

pada 22 Mei 2017. Melalui laman 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=15040  

 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=15040

