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BAB V 

KESIMPULAN 

Korea merupakan salah satu negara yang terletak di 

Asia Timur. Berdasarkan sejarah, Korea merupakan satu 

kesatuan negara sebelum akhirnya terpecah menjadi dua 

Negara yaitu Selatan dan Utara. Munculnya fenomena 

bersejarah itu diawali dengan masa kolonialisme dan 

imperialisme yang dilakukan oleh Jepang. Jepang datang ke 

Korea untuk mengeksploitasi ekonomi serta sumber daya yang 

ada di Korea demi kepentingan Jepang itu sendiri. 

Ada 3 fase kolonialisme dan imperialisme yang 

dilakukan oleh Jepang. Masa kolonialisme dan imperialisme 

Jepang diakhiri setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia 

II yang mengakibatkan Jepang harus melepaskan daerah 

Jajahannya. 

Amerika Serikat dan Uni Soviet langsung mengambil 

alih Korea dengan menguasai bagian Selatan dan bagian Utara. 

Korea bagian Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat dengan 

menanamkan idelogi Kapitalisme. Sedangkan, Ini Soviet 

menduduki Korea bagian Utara dengan menanamkan ideologi 

Komunisme. Pada akhirnya, Amerika Serikat dan UniSoviet 

meninggalkan 2 bagian Korea dengan identitas yang berbeda. 

Kemudian, situasi menjadi lebih rumit ketika kedua bagian 

mengklaim sebagai pemerintah yang sah untuk seluruh Korea. 

Hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara 

dipenuhi dengan perselisihan serta ketegangan. Keadaan 

diperparah ketika Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-Un 

yang merupakan pemimpin yang otoriter. Korea Utara 
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dibawah kepemimpinan Kim Jong-Un lebih berfokus pada uji 

coba nuklir yang berdampak pada stabilitas Korea Selatan 

serta daerah kawasan. 

Berkembangnya zaman membuat definisi diplomasi 

juga berkembang secara lebih luas. Oleh sebab itu, olahraga 

juga termasuk dalam kategori diplomasi. Saat ini, banyak 

olahraga dimanfaatkan oleh Negara sebagai alat demi 

mencapai kepentingan nasional serta instrumen untuk 

melakukan rekonsiliasi. Afrika Selatan merupakan contoh 

negara yang secara sukses menggunakan Olahraga demi 

mencapai rekonsiliasi nasional. Nelson Mandela berhasil 

menggunakan Piala Ruggby tahun 1995 untuk menyatukan 

masyarakat kulit putih dan kulit hitam saat itu. 

Olimpiade Musim Dingin ke-23 dilaksanakan di 

Pyeongchang, Korea Selatan. Korea Selatan dipercaya untuk 

melaksanakan Pesta Olahraga yang prestisius karena diikuti 

oleh banyak Negara didunia. Korea Selatan mencoba 

memanfaatkan Olimpiade tersebut sebagai alat rekonsiliasi 

dengan Korea Utara dengan mengirimkan undangan secara 

resmi pada Korea Utara. Setelah mempertimbangkan banyak 

hal, Presiden Kim Jong-Un secara resmi mengumumkan 

bahwa Korea Utara akan berpartisipasi pada Olimpiade yang 

diselenggarakan oleh Korea Selatan 

Olimpiade Musim Dingin ke-23 dianggap sebagai 

Olimpiade Perdamaian karena Olimpiade tersebut mampu 

mendorong rekonsiliasi di Semenanjung Korea. Pertama, 

gabungan antara esnsi olahraga yaitu kepemimpinan, 

kerjasama, toleransi serta penghargaan dan dikombinasikan 

dengan esensi olimpiade yaitu, keunggulan, rasa hormat serta 

persahabatan yang menjadi pintu pembuka kedua Korea untuk 
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mengenyampingkan perselisihan serta melakukan dialog dan 

pertemuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Multi-track Diplomacy terdiri atas jalur-jalur yang 

dapat di tempuh dengan tujuan untuk mencapai kepentingan 

nasional ataupun menciptakan perdamaian. Olimpiade Musim 

Dingin ke-23 mencakup 3 jalur pada Multi-track Diplomat 

yaitu Track 1 antara pemerintah atau diplomasi resmi, Track 4 

dengan melalui keterlibatan warga negara dan yang terakhir 

adalah Track 9 dengan melalui media dan komunikasi. 

Track 1 melalui jalur formal. Berpartisipasi nya Korea 

Utara dalam Olimpiade Musim Dingin ke-23 membukakan 

pintu bagi kedua Korea untuk melakukan negosiasi. Hal 

tersebut terbukti ketika Korea Utara dan Korea Selatan 

mengadakan KTT Korea pada tahun 2018. Selain 

melangsungkan KTT Korea, Korea Selatan dan Korea Utara 

menandatangani 2 deklarasi yaitu Deklarasi Pyeongyang 19 

September dan Deklarasi Panmumjeom 4.27 yang intinya 

kedua Korea berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang 

lebih baik dengan cara menyelesaikan perselisihan antar kedua 

Korea. 

Track 4 dengan melibatkan warga negara dalam 

menciptakan perdamaian. Olimpiade Musim Dingin ke-23 

membuat banyak momen kebersamaan bagi kedua Korea. 

Pertama, pada upacara pembukaan dan penutupan Olimpiade, 

Delegasi Korea Selatan dan Korea Utara berbaris dan berjalan 

bersama-sama dibawah bendera Unifikasi Korea. Kedua, Atlet 

kedua Korea mengadakan latihan bersama yang diadakan di 

Masikryong, Korea Utara. Terakhir, kedua Korea sepakat 

menciptakan Tim Gabungan Korea yang berkompetisi pada 

Olimpiade. Interaksi antara atlet kedua Korea merupakan 
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pertanda positif mengingat kedua Korea telah berselisih sejak 

saat lama. 

Track 9 melalui media dan komunikasi. Ada banyak 

media lokal maupun internasional yang memberikan 

Olimpiade dengan sangat positif. Beberapa media yang 

memberitakan bahwa Olimpiade Musim Dingin ke-23 adalah 

harapan dan instrumen bagi terjadinya rekonsiliasi di masa 

mendatang. Disisi lain, Talia Yoon dan Ji-Eun Lee merupakan 

warga negara Korea Selatan yang menyambut dengan postif 

akan adanya harapan bagi kedua Korea memperbaiki 

hubungannya. Peran media adalah mengkonstruksi kan nilai-

nilai positif dan menyampaikan harapan sehingga menciptakan 

persepsi bahwa perdamaian dapat diwujudkan di Semenanjung 

Korea. 

Olimpiade Musim Dingin ke-23 tidak hanya sekedar 

ajang olahraga tetapi merupakan instrumen perdamaian untuk 

mendorong rekonsiliasi di Semenanjung Korea. Olimpiade 

menjadi pintu pembuka sekaligus jembatan bagi kedua Korea 

untuk menciptakan hubungan yang lebih baik. Olimpoade 

tersebut menciptakan momen bersejarah dimana delegasi 

kedua Korea berjalan dan berbaris bersama dibawah bendera 

Unifikasi Korea. Olimpiade Musim Dingin ke-23 tidak 

berdampak langsung pada perdamaian antar kedua Korea 

tetapi menjadi instrumen pendorong rekonsiliasi serta 

memberikan harapan akan terciptanya perdamaian bagi Korea.


