
BAB V 

KESIMPULAN 

Korea Selatan merupakan salah satu negara termiskin pada tahun 1960-an 

ketika perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara berakhir. Hal ini 

membuat Korea Selatan memiliki ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. 

Namun, pada tahun 1960an perekonomian Korea Selatan mulai bangkit. Park 

Chung Hee sebagai presiden berhasil membuat Korea Selatan maju dengan 

mengutamakan ekspor di lini depan perekonomiannya. Beberapa kebijakan 

ekonomi yang dibuat oleh park Chung Hee menjadi dasar dari majunya 

perekonomian Korea Selatan saat ini, seperti membuat Economyc Planning Board, 

mengeluarkan kebijakan Export-Oriented Industrialization, dan Heavy Chemichal 

Industry. 

Ketika Park Chung Hee menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada 

tahun 1963, sektor industri menjadi sektor yang paling digenjot oleh pemerintah. 

Orientasi ekspor menjadi sangat diutamakan oleh pemerintah lewat sektor industri. 

Hal ini memunculkan masalah bagi dua daerah sekaligus, yakni daerah perkotaan 

dan daerah pedesaan. Masalah yang ada di daerah perkotaan yakni makin 

banyaknya masalah klasik di perkotaan seperti kependudukan, sampah, hingga 

masalah administrasi. Kemudian untuk daerah pedesaan juga memiliki masalah 

yakni ekonominya semakin tertinggal dengan daerah perkotaan, sumber daya 

manusianya yang berpindah ke kota untuk mencari penghidupan yang layak, hingga 



masalah infrastruktur di daerah pedesaan yang kurang memadai. Dari masalah-

masalah itu, pemerintah Korea Selatan menciptakan gerakan Saemaul Undong. 

Saemaul Undong merupakan program pembangunan dari pedesaan yang 

berbasis komunitas yang diciptakan di provinsi Gyeongsangbuk-do pada tahun 

1970. Gerakan Saemaul Undong sangat berkontribusi dalam mengurangi 

kemiskinan di Korea Selatan dan juga memperkecil disparitas ekonomi antara 

daerah perkotaan dan pedesaan. Gerakan Saemaul Undong membawa semangat 

ketekunan, kemandirian, dan kerjasama yang membuat gerakan ini sangat mampu 

untuk diimplementasikan di Korea Selatan. 

Suksesnya gerakan Saemaul Undong disebabkan oleh beberapa faktor, 

yakni pertama karena dukungan dari pemerintah yang sangat besar di periode 

berdirinya Saemaul Undong. Kedua, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi 

dalam menyukseskan gerakan Saemaul Undong untuk kesejahteraan mereka 

sendiri. Ketiga, gerakan Saemaul Undong mampu membuat organisasi masyarakat 

menjadi hidup dengan memilih sendiri pemimpin mereka. Keempat karena adanya 

pemimpin-pemimpin Saemaul yang dilatih di lembaga pendidikan Saemaul yang 

dikhususkan untuk melatih mereka memiliki rasa kepercayaan yang tinggi untuk 

bisa mengubah hidup meeka menjadi lebih baik. Terakhir, karena adanya reformasi 

spiritual. Reformasi spiritual dalam bentuk mendorong masyarakat pedesaan untuk 

berpikir out of the box dari yang selama ini mereka pikirkan bahwa mereka tidak 

bisa mengubah hidup mereka yang miskin karena mereka memang ditakdirkan 

seperti itu.  



Gerakan Saemaul Undong berhasil mengurangi disparitas ekonomi antara 

daerah pedesaan dengan perkotaan. Dibuktikan dengan naiknya tingkat pendapatan 

masyarakat pedesaan dari tahun 1970 hanya sebesar 194.000 Won Korea menjadi 

1.532.300 Won Korea pada tahun 1979. (The National Council of Saemaul Undong 

Movement in Korea, 2015). Perbaikan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan, 

perbaikan sistem pengairan, pengolahan limbah, sistem irigasi dan sanitasi, hingga 

pembuatan fasilitas cuci untuk umum membuat daerah pedesaan mulai bangkit dari 

keterpurukan dengan adanya gerakan Saemaul Undong ini. (Hong, 2017). 

Selain menuntaskan disparitas ekonomi antara daerah pedesaan dan 

perkotaan, gerakan Saemaul Undong juga merupakan respon atas globalisasi yang 

memungkinkan untuk mengancam pembangunan di tingkat desa. Ditandai dengan 

tingginya angka urbanisasi masyarakat pedesaan ke perkotaan yang memiliki 

fasilitas yang lengkap. Fenomena ini mengancam pembangunan di pedesaan karena 

sumber daya manusia di pedesaan akan mengalir ke perkotaan yang menyebabkan 

pedesaan kekurangan potensi pemimpin yang berkualitas untuk mengembangkan 

daerahnya karena rata-rata yang bermigrasi ke perkotaan adalah orang yang 

mempunyai pendidikan relatif baik dibandingkan yang lain. 

 


