
BAB II 

KONDISI PEMBANGUNAN EKONOMI DI KOREA SELATAN DI 

BAWAH PEMERINTAHAN PARK CHUNG HEE TAHUN 1960-1970 

Kondisi Korea Selatan pasca perang saudara tahun 1950-1953 sangat 

berbeda dari kondisi Korea Selatan saat ini. Setelah perang saudara, Korea Selatan 

bahkan masuk menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kualitas sumber daya 

manusianya masih minim dan terbelakang. Kelaparan diderita hampir oleh seluruh 

masyarakat Korea Selatan saat itu. Sampai tahun 1960, kondisi Korea Selatan tidak 

banyak berubah sampai dengan terpilihnya Park Chung Hee sebagai presiden. Park 

Chung Hee dengan latar belakang militer memerintah Korea Selatan dari tahun 

1963-1979. Banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Park Chung Hee demi 

membuat Korea Selatan bangkit dari kemiskinan. 

A. Dinamika Ekonomi Korea Selatan Sebelum Pemerintahan Presiden Park 

Cung Hee 

Korea Selatan memulai pembangunan ekonomi dan modernisasi sudah 

sejak abad ke-19, yaitu pada masa dinasti Yi (1860-1910). Saat itu, Dinasti Yi 

melakukan pembangunan infrastruktur kerajaan dan reformasi pertanian. Karena 

Dinasti Yi mengalami kemunduran, maka pembangunan tersebut dilanjutkan oleh 

pemerintahan kolonial Jepang tahun 1910-1945. (Richard M. Steers, 1990). Di 

masa pemerintahan Jepang ini mulai banyak diperkenalkan inovasi-inovasi Jepang 

dalam pembangunan perekonomian yang modern, seperti jalan raya, saluran irigasi, 

jembatan, dan sarana transportasi untuk membawa hasil bumi dan mineral Korea. 



Selain itu, Jepang juga memperkenalkan sistem perindustrian yang dilakukan oleh 

Jepang kepada masyarakat Korea Selatan, termasuk yang mengolah industri tekstil 

dan makanan. 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan kekalahan Jepang pada Sekutu, 

Korea Selatan mendapatkan bantuan dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang saat itu 

di bawah pemerintahan Amerika Serikat. Bantuan tersebut digunakan untuk 

membantu membangun perekonomian Korea Selatan yang mengalami kekurangan 

pangan saat ditinggalkan oleh kolonial Jepang. 

Setelah kolonial Jepang pergi, Korea Selatan kemudian dipimpin oleh 

presiden pertama Korea Selatan yakni Sygman Rhee. Di masa pemerintahan 
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Sygman Rhee, ketergantungan terhadap bantuan luar negeri sangat tinggi, terutama 

dengan Amerika Serikat. Kondisi perkonomian Korea Selatan saat kepemimpinan 

Sygman Rhee semakin merosot walaupun telah didukung oleh Amerika Serikat. 

Penyebab kemerosotan itu antara lain, tingkat pertumbuhan penduduk di Korea 

Selatan sejak 1953 meningkat signifikan dan berimbas kepada kurangnya bahan 

pangan. Hasil pertanian yang seharusnya untuk komoditi ekspor akhirnya 

digunakan untuk menutupi kekurangan pangan dalam negeri. 

Penyebab berikutnya adalah masih berkonfrontasinya Korea Selatan dengan 

Korea Utara. Hal ini menyebabkan keamanan negara terganggu dan banyak pihak 

yang khawatir dengan kondisi ini, termasuk para investor yang ingin menanamkan 

modalnya di Korea Selatan. Selain itu, adanya adaptasi dari pemerintahan kolonial 

Jepang kepada pemerintahan Sygman Rhee dalam hal administrasi membuat 

merosotnya kondisi perekonomian di Korea Selatan karena bidang perekonomian 

belum menjadi fokus pemerintahan saat itu. 

Pemerintahan Sygman Rhee berakhir tahun 1960 ketika banyak demonstrasi 

yang menginginkan dirinya turun tahta. Demonstrasi ini dilatari oleh kekeceewaan 

mahasiswa terhadap pemerintahan Sygman Rhee karena korupsi dan penindasan 

yang ia lakukan. Selain itu, masyarakat menganggap Sygman Rhee hanya 

mementingkan keuntungan pribadi bukan untuk kesejahteraan Korea Selatan. 

(Association for Diplomatic Studies and Training, 2017). Amerika Serikat sendiri 

mendiamkan jatuhnya Sygman Rhee ini karena sudah kecewa dengan 

pemerintahannya yang korup. Kekecewaan ini didasari oleh banyaknya bantuan 

ekonomi Amerika Serikat untuk pembangunan industri yang disalahgunakan oleh 



Sygman Rhee untuk kegiatan politik. (Darini, Park Chung Hee dan Keajaiban 

Ekonomi Korea Selatan, 2009). 

Di sisi lain, pemerintahan Sygman Rhee juga turut andil dalam 

pembangunan ekonomi Korea Selatan. Di masa pemerintahannya, Sygman Rhee 

meletakkan landasan bagi pembangunan masa depan Korea Selatan melalui land 

reform. Implementasinya adalah membangun kembali lahan pertanian yang pada 

masa Dinasti Yi hingga masa kolonialisasi dikuasai oleh kaum Yang Ban dan para 

tuan tanah. Selain itu, petani-petani juga diberikan insentif untuk meningkatkan 

taraf hidupnya. Upaya-upaya itu menghasilkan kenaikan pendapatan di sektor 

pertanian dan berhasil menyerap 66 persen tenaga kerja di Korea Selatan saat itu. 

(Nahm, Introduction to Korean History and Culture, 1993). 

Setelah Sygman Rhee lengser dari kedudukannya, kemudian digantikan 

oleh pemerintahan sipil yakni Yun Po Sun dengan perdana menteri Chang Myon. 

Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama karena pada tahun 1961 

pemerintahannya  mendapatkan kudeta militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal 

Park Chung Hee. Park Cung Hee berhasil menjadi presiden Korea Selatan setelah 

melakukan kudeta pemerintahan sipil Yun Po Son pada tanggal 16 Mei 1961. Yun 

Po Sun merupakan salah satu orang yang telah menjatuhkan pemerintahan 

Syngman Rhee yang terkenal korup dan otoriter. Kemudian pada tahun 1963, Park 

Cung Hee mengikuti pemilihan presiden dengan Yun Po Son sebagai lawannya. 

Hasilnya Park Cung Hee memenangkan pemilihan presiden itu dengan perbedaan 

suara yang tipis. (Britannica, 2009). 



Park Cung Hee lahir di desa Sangmo-ri, provinsi Gyeongsangbuk-do pada 

tanggal 30 September 1917. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan petani miskin 

yang tinggal di desa tersebut. Park Cung Hee adalah anak yang cerdas dan selalu 

menjadi juara kelas pada masa kecil. Karena itu, gurunya menyarankan untuk 

melanjutkan ke sekolah keguruan di kota Daeju. Setelah dipikirkan secara matang, 

ia menuruti saran dari gurunya dan masuk ke sekolah keguruan di Daeju. 

Pada tahun 1937, Park Cung Hee berhasil lulus dari sekolah keguruan 

tersebut dan mulai berkerja menjadi guru di kota Mungyeong, provinsi 

Gyeongsangbuk-do. Pada tahun yang sama, perang antara Tiongkok dan Jepang 

pecah yang mana saat itu Korea Selatan masih dijajah oleh Jepang. Karena ia 

tertarik dengan isu perang ini, maka ia memutuskan untuk berhenti menjadi guru 

dan kemudian bergabung bersama militer JepangChangchun Military Academy 

yang berada di Manchukuo, sebuah negara buatan Jepang yang berada di Tiongkok 

bagian utara. Setelah lulus, Park Cung Hee kembali masuk ke akademi militer 

Imperial Japanese Army Academy.  Karena kegigihannya menjalani sekolah militer 

Jepang di sana, Park Cung Hee berhasil mendapatkan pangkat Letnan Kedua dan 

menjadi lulusan terbaik kedua pada tahun 1944.(Pohan, 2017) 

Saat Perang Dunia II usai dengan hasil kekalahan Jepang pada Sekutu, Park 

Cung Hee memutuskan untuk pulang ke Korea Selatan dan bergabung dengan 

akademi militer Korea Selatan. Setelah beberapa tahun bergabung dengan akademi 

militer Korea Selatan, Park Cung Hee ketahuan bergabung dan menjadi anggota 

dari sebuah partai komunis di Korea Selatan yang diduga berintegrasi dengan partai 



komunis di Korea Utara. Karena itu, Park Cung Hee dijatuhi hukuman mati karena 

pada saat itu hubungan Korea Selatan dan Korea Utara tengah memanas. 

Namun, karena Korea Selatan memandang bahwa mereka membutuhkan 

banyak prajurit untuk persiapan perang Korea yang pecah pada tahun 1950 akhirnya 

hukuman itu batal dilaksanakan. Selain itu, Korea Selatan juga ragu apakah Park 

Cung Hee benar-benar seorang komunis atau tidak dan melihat kecerdasan serta 

kemampuannya yang mumpuni sebagai seorang komandan. 

B. Visi Pembangunan Park Chung Hee 

Setelah menjadi presiden, semua kekuatan sosial, politik, termasuk ekonomi 

semuanya berada dengan kuasa penuh Park Cung Hee. Ia berfokus kepada 

pembangunan industri berat dan pada pasar ekspor. Kebijakan yang dibuat 

pemerintah pada masa itu yang berorientasi pada ekspor dan manufaktur 

merupakan salah satu strategi membangkitkan perekonomian Korea Selatan dari 

sebelumnya. Selain itu, kebijakan Park Cung Hee dalam membangkitkan 

perekonomian Korea Selatan adalah menggandeng pengusaha-pengusaha besar 

(chaebol) di sana untuk bersama-sama membangun bangsa dari keterpurukan. (Ika, 

2013).  

Sebagai seorang mantan militer, tentu dalam kepemimpinannya Park Cung 

Hee akan memprioritaskan pertahanan nasional, menciptakan stabilitas, dan 

membangun perekonomian yang maju. Dengan pengalamannya yang sempat 

bergabung dengan militer Jepang selama beberapa tahun, ia tidak percaya akan 

adanya demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya akan membuat pemisahan sosial, 



laju ekonomi yang lamban, dan memperlemah pertahanan nasional (Levenia, 

2016). Park Cung Hee hanya menerapkan demokrasi secara terbatas, yakni 

membatasi kebebasan sipil dan kebebasan berbicara termasuk juga membatasi 

kebebasan pers.  

Park Cung Hee dikenal dekat dengan birokratisme dan kepemimpinan 

militer ala Jepang pada periode Meiji, yang mana kepemimpinan militernya kuat 

untuk mendorong modernisasi ekonomi dan pembangunan militer melalui ideologi 

revitalisasi. Oleh karena Park Cung Hee yang sangat bertumpu pada kekuatan yang 

berasal dari militer, teknokrat, dan birokrasi, maka biasa disebut dengan rezim 

Otoriter Birokratis. 

Pada awal masa pemerintahan Park Cung Hee, tidak ada partai yang 

menjadi koalisinya. Di awal pemerintahan, ia berjanji bahwa ia akan menjalankan 

negara sebagai wakil dari masyarakat sipil karena pada saat kudeta, Park masih 

sangat berpengaruh dalam militer. Setelah satu tahun menjabat di pemerintahan, 

Park Cung Hee menjadi bagian dari Democratic Republican Party (DRP). DRP 

merupakan partai yang diketuai oleh Kim Jong Pil, seorang tokoh penting dalam 

kudeta tahun 1961. 

Bergabungnya Park Cung Hee menjadi bagian dari DRP, membuktikan 

bahwa Park Cung Hee mengingkari janjinya di awal pemerintahan. Hal ini 

membuat masyarakat Korea Selatan saat itu kecewa karena dengan bergabungnya 

Park Cung Hee ke dalam partai, maka akan mempengaruhi parlemen yang mana 



diisi oleh para anggota militer yang bergabung juga dengan DRP. Dengan kata lain 

bahwa pemerintahan Park Cung Hee saat itu adalah pemerintahan militer. 

Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Park Cung Hee merupakan 

orientasi kepada negara. Kebijakan-kebijakannya untuk membangun negara pun 

banyak ditentang masyarakat sipil maupun mahasiswa. Ketika Park Cung Hee 

menjabat, ia membuat kebijakan membangun jalan layang Seoul-Pusan. Kebijakan 

ini ditentang dan dikritik oleh masyarakat Korea Selatan karena masyarakat 

menganggap bahwa jalan layang belum sangat dibutuhkan dibandingkan dengan 

penyediaan makanan yang saat itu banyak masyarakat yang kelaparan.  

Aksi demo marak terjadi di mana-mana tidak membuat Park Cung Hee 

membatalkan pembangunan jalan layang. Bahkan, ia memerintahkan jajarannya 

untuk menurunkan tank ke jalan raya yang mana banyak demonstran tengah 

berbaring untuk menuntut pembatalan pembangunan jalan layang itu. Hasilnya, 

demonstran mundur teratur karena mengetahui bahwa Park Cung Hee tidak main-

main dengan ancamannya. (Pohan, 2015).  

Untuk menekan potensi oposisi yang ada, Park Cung Hee ingin 

menjatuhkan lawan-lawan politiknya dengan cara mengumumkan negara dalam 

keadaan darurat perang, parlemen dibubarkan, melarang semua kegiatan politik, 

menutup semua universitas yang menjadi kantong massa mahasiswa pemberontak, 

dan pada bulan Oktober 1972 mengeluarkan dekrit presiden yang dikenal dengan 

Konstitusi Yushin. Konstitusi ini membuat semakin kukuhnya kediktatoran Park 



Cung Hee karena melalui sistem ini presiden dipilih secara tidak langsung oleh 

Dewan Unifikasi Nasional yang dibentuk secara manipulatif. 

C. Perekonomian Korea Selatan tahun 1961-1971 

Setelah Park Cung Hee menjadi presiden Korea Selatan, prioritas utamanya 

adalah memperbaiki perekonomian Korea Selatan, bukan lagi menyatukan Korea 

seperti program presiden sebelumnya. Berbagai cara ia lakukan, seperti menjalin 

hubungan kembali dengan Jepang yang ditandai dengan penandatanganan 

kesepakatan damai antara Korea Selatan dan Jepang. Dengan membaiknya 

hubungan Jepang dan Korea Selatan, bisa menguntungkan Korea Selatan karena 

bisa mendapatkan pinjaman dana untuk pembangunan ekonominya. Dibukanya 

hubungan dengan Jepang ini membuat Park Cung Hee dituduh berkolaborasi 

dengan Jepang. Tuduhan ini memuncak ketika Park Cung Hee menandatangani 

perjanjian damai dan mengakhiri tuntutan kemudian Korea Selatan mendapatkan 

dana sebesar 800 juta dolar Amerika. (Pohan, 2016). 

Korea Selatan juga diuntungkan karena dijajah Jepang karena Korea bisa 

mengadopsi inovasi teknologi Jepang pasca Perang Dingin. Korea Selatan juga bisa 

mengambil keuntungan dengan tahu bagaimana caranya menciptakan iklim bisnis, 

perdagangan, termasuk cara berpikir Jepang yang bisa sangat bermanfaat bagi 

Korea Selatan. (Kim L.-J. C., 1991). 

Selain kepada Jepang, Korea Selatan juga membangun hubungan dengan 

Amerika Serikat. Dijalinnya hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat ini akan 

memperlancar aliran dana yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi di Korea 



Selatan. Salah satu bentuk terjalinnya hubungan Korea Selatan dengan Amerika 

Serikat yakni dengan mengirimkan pasukan perang untuk membantu Amerika 

Serikat di Vietnam. (Darini, Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea 

Selatan, 2009). Korea Selatan juga diuntungkan karena dibukanya hubungan 

dengan Amerika Serikat yaitu sebagai sumber alih teknologi dan ilmu pengetahuan 

dan menjadi salah satu penanam modal asing terbesar. (Puimara, 2008).  

Korea Selatan juga menciptakan program-program untuk pemulihan 

perekonomiannya, seperti menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dengan 

bunga yang rendah, hak untuk mendapatkan pinjaman dari asing, dan penghapusan 

pajak untuk impor bahan-bahan mentah. Dengan adanya program ini perusahaan-

perusahaan swasta di bidang industri yang berorientasi ekspor mulai berkembang 

dan tumbuh di Korea Selatan. Hasilnya bisa dilihat dari banyaknya hasil industri 

Korea Selatan berupa barang jadi yang menyerbu pasar luar negeri. 

Selain itu, Park Cung Hee juga menasionalisasi bank-bank lokal sehingga 

pemerintah bisa berkuasa penuh untuk mengontrol  aliran uang yang ada di 

negaranya. Park Cung Hee juga menangkap pebisnis-pebisnis yang korup dan 

menawarkan ampunan dengan cara menyumbangkan uang dengan jumlah besar ke 

kas negara untuk pemulihan ekonomi negara itu. (Eusosialis, 2013). 

Park Cung Hee memerintah Korea Selatan dengan cara otoriter. 

Pembangunan ekonomi di masa Park Cung Hee sangat pesat karena ia menerapkan 

doktrin politik. Penerapan doktrin politik ini menekankan pada peran pemerintah 

yang besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat dalam bidang industrialisasi. Park 



Cung Hee yang gaya memimpinnya adalah otoriter dan represif mampu 

menciptakan stabilitas politik domestik yang juga mempengaruhi perkembangan 

perekonomian Korea Selatan. 

Banyak kebijakan ekonomi yang ia ciptakan untuk menumbuhkan 

perekonomian di Korea Selatan, seperti Economyc Planning Board atau Badan 

Perencanaan Ekonomi, Export-oriented Industrialization atau industrialisasi yang 

berbasis pada ekspor, dan kebijakan Heavy Chemical Industry atau industri kimia 

berat yang diharapkan mampu menopang industri Korea Selatan. 

1. Economyc Planning Board (Badan Perencanaan Ekonomi) 

Badan Perencanaan Ekonomi dibentuk oleh pemerintahan Park Cung Hee 

untuk mengatur dan menciptakan kondisi-kondisi yang ramah pada investasi 

modal, produksi, dan kegiatan ekspor pada tahun 1961, serta diketuai oleh Wakil 

Perdana Menteri. (Kim L.-J. C., 1991). Badan Perencanaan Ekonomi ini sendiri 

mengawasi perencanaan dan penentuan anggaran kementerian-kementerian 

strategis di Korea Selatan mulai dari kementerian Perdagangan dan Industri, 

Kementerian Keuangan, Kementerian Bangunan, Kementerian Transportasi, 

Kementerian Komunikasi, dan Kementerian Pertanian dan Perikanan. Badan 

Perencanaan Ekonomi bersama dengan kementerian-kementerian tersebut 

mempunyai kuasa untuk menentukn besaran pajak, tarif, subsidi, harga barang 

tertentu, hingga mengubah lisensi-lisensi impor, lisensi-lisensi penggunaan devisa, 

dan lisensi-lisensi pendirian usaha baru tanpa membutuhkan persetujuan dari 

Majelis Nasional. (Darini, Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan, 

2009). 



Selain itu, Badan Perencanaan Ekonomi sebagai representasi dari negara 

juga mempunyai wewenang untuk menguasai bank-bank komersial karena negara 

merupakan pemegang saham tertinggi bank-bank tersebut sehingga negara bisa 

menentukan arah kebijakan suatu bank. Badan Perencanaan Ekonomi juga 

mengorganisir informasi-informasi yang rinci mengenai pasar internasional 

meliputi perubahan-perubahannya dari laporan yang diserahkan kepada perusahaan 

ekspor. 

Badan Perencanaan Ekonomi ini juga bertanggung jawab terhadap Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang disusun dalam empat tahap. Tahap 

pertama dan kedua diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara 

pembangunan industri yakni dari rentang waktu tahun 1962-1971. Tahap ketiga 

untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, dan 

tahap keempat untuk pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil 

pembangunan yang pelaksanaannya dari rentang waktu tahun 1972-1981.  

a. Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap I (1962-1966) 

Dalam masa Repelita I ini pemerintah memberlakukan 

ekonomi campuran  dengan konsep kapitalisme terpimpin sebagai 

batasnya. Konsep ini memberikan peluang untuk berusaha dan 

berinisiatif namun tetap dengan arahan dari pemerintah, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 1964, Park Chung 

Hee mengubah kebijakan yang semula import-substitution-

industry menjadi export-oriented-industry. Hal ini dilakukan Park 



Chung Hee dengan tujuan untuk mengenalkan produk-produk 

dalam negeri Korea Selatan ke pasar internasional. 

b. Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1967-1971) 

Dalam Repelita II ini, peranan pemerintah diperkecil dan 

sebaliknya peranan swasta diperbesar. Karena struktur ekonomi 

mulai berubah, maka terjadilah transisi dari masyarakat tradisional 

ke masyarakat industri. Perubahan struktur itu disebabkan karena 

makin banyaknya orang yang berubah haluan mata pencariannya 

ke sektor industri dari sektor agraris. 

c. Rencana Pembangunan Lima Tahun III (1972-1976) 

Di masa Repelita III ini pertumbuhan ekonomi Korea 

Selatan menunjukkan angka yang cukup pesat. Di masa ini juga 

muncul rezim Beraucratic-autoritarian, ditandai dengan 

dikeluarkannya Konstitusi Yusin yang semakin memperkokoh 

Park Chung Hee untuk memimpin Korea Selatan dengan otoriter 

dan lebih birokratis. 

d. Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (1977-1981) 

Pada masa ini perekonomian nasional Korea Selatan sudah 

bergeser menjadi industri berat. Pergeseran ini menandakan bahwa 

pada pemerintahan Park Chung Hee berhasil membawa Korea 

Selatan menjadi negara industri. Walaupun Park Chung Hee 

meninggal saat Repelita IV belum berakhir tapi keberhasilan ini 

tetap diteruskan oleh presiden selanjutnya. (Puimara, 2008). 



2. Kebijakan Export-Oriented Industrialization (EOI) 

Korea Selatan sedikit banyak diuntungkan dengan penjajahan Jepang 

karena selain menjajah, Jepang juga membangun pabrik-pabrik industri yang kala 

itu turut menopang ekonomi Jepang. Tak hanya pabrik-pabrik, sarana infrastruktur 

seperti rel kereta api, jalan raya, saluran irigasi, sistem komunikasi yang terbaru 

(termasuk telepon dan telegram), memperbarui industri tambang, membangun 

universitas Keijo Imperial yang sekarang menjadi Universitas Nasional Seoul, 

termasuk juga tenaga terdidik menjadi peninggalan masa penjajahan Jepang untuk 

Korea Selatan. (Kim L.-J. C., 1991). Dengan modal itu, Korea Selatan mampu 

kembali aktif dalam mewujudkan program-program industrialisasi yang 

dicanangkannya. 

Di era pemerintahan Park Chung Hee, pemerintah berperan aktif 

mengarahkan chaebol untuk mewujudkan agenda pengembangan industri 

manufaktur yang disusun oleh pemerintah seperti elektronik, otomobil, dan semi 

konduktor. Karena Park Chung Hee sadar akan lemahnya pasar dalam negeri, maka 

chaebol-chaebol ini diarahkan untuk pangsa pasar luar negeri. Pemerintah 

memberikan kemudahan dalam hal kredit bagi eksportir-eksportir namun 

disesuaikan dengan pertumbuhan industri dan ekonomi yang pada umumnya 

diprioritaskan. (Gatra, 1996). 

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1964 Korea Selatan berhasil 

untuk pertama kalinya mengekspor produk industri ringan seperti tekstil dan 

pakaian jadi, komponen elektronik, produk-produk kimia, minyak bumi, hingga 

baja. Keberhasilan Korea Selatan ini juga didukung berkat perkembangan ekonomi 



dunia yang tengah mengalami lonjakan pertumbuhan industri pada periode tahun 

1964- 1974, sehingga Korea Selatan tidak menemui kesulitan saat ingin melakukan 

kegiatan ekspor ke luar negeri. (Darini, Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi 

Korea Selatan, 2009). 

3. Kebijakan Heavy Chemical Industry (HCI) 

Pada tahun 1970-an, Korea Selatan memasuki tahap pembangunan industri 

yang disebut deepening process. Pada masa ini terjadi perubahan orientasi dari 

industri ringan ke industri berat dan kimia, seperti misalnya pembuatan kapal, 

industri permesinan, mobil, baja, dan petro kimia. Berubahnya haluan industri ini 

disebabkan oleh dua hal, yakni pertama karena tenaga kera murah sudah sulit 

didapatkan sehingga mengganggu kelancaran produksi. Kedua, adanya perubahan 

struktur impor karena pesatnya perkembangan dalam pemakaian bahan penengah 

impor untuk jadi barang ekspor yang akibatnya mempengaruhi balance of payment. 

(Darini, Park Chung Hee dan Keajaiban Ekonomi Korea Selatan, 2009). 

Pada tahun 1961 di awal pemerintahan Park Cung Hee, pendapatan per 

kapita masyarakat Korea Selatan hanya di angka 91,48 dolar Amerika. (Index 

Mundi, 2017). Namun, setelah beberapa kebijakan diambil dan dijalankan hasilnya 

membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi 

di Korea Selatan. Tercatat pada tahun 1970 pendapatan per kapita masyarakat 

Korea Selatan menjadi 291,86 dolar Amerika atau naik beberapa kali lipat 

dibandingkan dengan tahun 1961. (World Bank, 2017). 



Peningkatan perekonomian Korea Selatan ini dikarenakan oleh banyaknya 

kebijakan ekonomi industri terutama ekspor yang diambil oleh Park Chung Hee 

selaku presiden Korea Selatan saat itu, beberapa di antaranya adalah pemberian 

subsidi kredit, pembebasan tarif impor bahan mentah, dan pembebasan pajak 

domestik tidak langsung. Pesatnya pertumbuhan ekspor itu membawa beberapa 

keuntungan bagi Korea Selatan, seperti terserapnya tenaga kerja yang melimpah 

dan Korea Selatan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan pasar 

internasional. Korea selatan saat itu mempunyai semboyan “meningkatkan 

produksi, mengekspor, dan membangun negara”. Ikut berperan aktifnya Korea 

Selatan dalam perang Vietnam setelah pertengahan tahun 1960-an dan tercapainya 

normalisasi hubungan dengan Jepang pada tahun 1965 mendorong pemerintahan 

Korea Selatan untuk semakin mempergiat pelaksanaan kebijakan perekonomian 

nasionalnya. (Yang Seung-Yoon, 2004) 

Park Cung Hee merupakan presiden yang dianggap sebagai bapak 

pembangunan ekonomi Korea Selatan. Ia menjabat sebagai presiden Korea Selatan 

dari tahun 1961-1979. Selama ia berkuasa banyak program pembangunan ekonomi 

yang membuat Korea Selatan bisa melepaskan diri dari kesengsaraan pasca perang 

Korea tahun 1950-1953.  

 


