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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Bantuan luar negeri didefinisikan secara umum sebagai transfer modal, 

barang, dan jasa yang dari negara donor ke negara resipien. Selain itu bantuan luar 

negeri berupa bantuan ekonomi, bantuan teknikal dan bantuan militer dari suatu 

negara yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan bersama.
1
 

Definisi umum bantuan luar negeri yang banyak digunakan yaitu definisi dari 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), OECD 

mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai aliran keuangan, bantuan teknikal dan 

komoditas yang bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan dan pembangunan 

ekonomi.
2
 Menurut OECD aliran bantuan luar negeri dibagi menjadi tiga, official 

development assistance (ODA), official assistance (OA), dan private voluntary 

assistance. ODA didefinisikan sebagai bantuan luar negeri yang diberikan oleh 

pemerintah ke negara low-income dan negara middle-income. OA didefinisikan 

sebagai bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah kepada negara yang 

berpenghasilan sekitar $9,0005 dan kepada negara bekas Uni Soviet.
3
 Sedangkan 

private voluntary assistance merupakan bantuan luar negeri yang diberikan oleh 

non-goverment organizations. 

                                                           
1
 Guljinder Kaur Randhawa, “Foreign Aid in Economy Development”, diakses dari 

http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/38.pdf pada 1 April 2016, hal. 1 
2
 Guljinder Kaur Randhawa, Loc.cit hal 2 

3
 Ibid 

http://www.researchmanuscripts.com/isociety2012/38.pdf%20pada%201%20April%202016
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Beberapa tahun terakhir, banyak negara-negara di Asia yang muncul sebagai 

emerging donor, sepeti Korea, Cina, India, dan Thailand
4
. Hal ini menandai 

adanya peningkatan ekonomi yang cukup tinggi di kawasan Asia sehingga 

semakin banyak negara muncul sebagai aktor baru dalam mengalokasikan 

bantuan luar negeri ke negara resipien. 

Tren bantuan luar negeri ODA dimulai tahun 1960 -1973, dimana terjadi 

pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sehingga bantuan ODA dikurangi 

dinegara-negara tertentu seperti Brazil, Chili, dan Turki
5
. Kemudian dari tahun 

1974 sampai berakhirnya perang dingin, banyak negara donor yang mencapai 

target ODA sebesar 0,7% dari pendapatan nasional, serta keterbukaan Cina untuk 

menerima bantuan luar negeri
6
. Sedangkan pada tahun 1990an, banyak negara 

yang peningkatan ekonominya semakin tinggi terutama di Asia, sehingga terjadi 

pengurangan  bantuan luar negeri.
7
 Kemudian pada tahun 2000an bantuan luar 

negeri ODA mengalami peningkatan setelah dibentuknya Millennium 

Development Goals (MDGs).
8
 Dan terakhir pada tahun 2000-2005 terjadi 

penurunan volume bantuan luar negeri karena besarnya pembebasan hutang bagi 

Irak dan Nigeria.
9
 Yang dimaksud dengan emerging donor adalah negara-negara 

yang memberikan donor namum bukan merupakan anggota Development 

Assistance Committee (DAC). Negara dapat dikategorikan sebagai emerging 

                                                           
4
 Hisahiro Kondoh, Takaaki Kobayashi, Hiroaki Shiga dan Jin Sato, “Diversity and 

Transformation of Aid Patterns in Asia’s “Emerging Donors” diakses dari https://jica-

ri.jica.go.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.21_2010.pdf  pada 1 April 2016 
5
 OECD, “Meansuring Aid: 50 YEARS OF DAC STATISTICS – 1961-2011” dikases dari 

https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MeasuringAid50yearsDACStats.pdf  pada 1 April 

2016 
6
 OECD, Loc. cit 

7
 Ibid 

8
 Ibid 

9
 Ibid 

https://jica-ri.jica.go.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.21_2010.pdf
https://jica-ri.jica.go.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.21_2010.pdf
https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/MeasuringAid50yearsDACStats.pdf
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donor karena telah memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan luar negeri 

selama lebih dari 20 tahun dan pernah menerima bantuan luar negeri ataupun 

masih menerima bantuan luar negeri.
10

  

Korea Selatan sebagai emerging donor memberikan bantuan luar negerinya 

melalui ODA, dimana tren ODA di Korea Selatan diawali sebagai resipien ODA 

pada tahun 1950an.
11

 Pada pasca perang korea, ODA merupakan satu-satunya 

sumber keuangan Korea Selatan yang digunakan untuk tujuan kemanusiaan 

berupa food aid dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian  tahun 

1960an Korea Selatan menggunakan ODA untuk melakukan transformasi 

ekonomi secara besar-besaran.
12

 Tahun 1977, bantuan pertama ODA Korea 

Selatan sebesar 900 million KRW.
13

 Kemudian tahun 1987 Korea Selatan rutin 

memberikan bantuan luar negeri kepada negara miskin dan berkembang sebagai 

independent donor dan pada tahun yang sama juga pemerintah Korea Selatan 

membentuk Economic Development Cooperation Fund (EDCF).
14

 Pada tahun 

1991 bantuan luar negeri Korea Selatan semakin meningkat dan Korea Selatan 

kembali membuktikan keseriusannya sebagai negara donor dengan membentuk 

Korea International Cooperation Agency (KOICA).
15

 Kemudian tahun 1995 

Korea Selatan berhasil keluar dari daftar penerima bantuan luar negeri menurut 

                                                           
10

 Devex Editor. “The landscape of emerging donor”  diakses dari 

https://www.devex.com/news/the-landscape-of-emerging-aid-donors-80626 pada 17 Oktober 2016 
11

 History’s of Korea ODA. diakses dari http://www.odakorea.go.kr/eng.overview.History.do  pada 

1 April 2016 
12

 History’s of Korea ODA , Loc. cit 
13

 Ibid 
14

 “Korea’s Official Development Assistante White Paper 2014”. Diakses pada 5 Oktober 2016, 

hal. 29 
15

 Ibid 

https://www.devex.com/news/the-landscape-of-emerging-aid-donors-80626
http://www.odakorea.go.kr/eng.overview.History.do
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World Bank. Kemudian memasuki era 2000an, pada tahun 2000 Korea Selatan 

secara resmi keluar dari daftar penerima bantuan luar negeri menurut OECD.
16

 

Korea Selatan sebelumnya merupakan negara miskin yang banyak menerima 

bantuan luar negeri pada pasca perang korea. Setelah berhasil melalui krisis 

keuangan, pertumbuhan ekomoni Korea Selatan meningkat dengan strategi 

pembangunan dan efektifitas bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Korea 

Selatan. Pada masa pemerintahan Lee Myung Bak tahun 2008-2013, kebijakan 

luar negeri Korea Selatan cenderung mengedepankan aspek pembangunan dan 

keamanan. Pemerintah Korea Selatan memperluas kebijakan luar negerinya 

melalui partisipasi dalam operasi peacekeeping dan bantuan luar negeri ODA. 

Aktivitas ini merupakan realisasi dari kebijakan luar negeri “Global Korea” yang 

dibentuk berdasarkan perubahan lingkungan internasional serta peran Korea 

Selatan di mata internasional.
17

 Sehingga Lee Myung Bak meningkatkan jumlah 

dan efesiensi bantuan luar negara Korea Selatan sebagai bentuk promosi bantuan 

luar negeri dan peran Korea Selatan dalam pembangunan di dunia internasional. 

Selain itu Korea Selatan ikut serta  dalam pelaksanaan diplomasi global serta 

gerakan perdamaian dan pembangunan global.
18

 Pada masa pemerintahan 

Presiden Lee Myung Bak, Korea Selatan berhasil mengawasi pertemuan tingkat 

internasional seperti G-20 Summit pada tahun 2010, The Fourth High Level 

                                                           
16

 Hong-Min Chun, Elijah N. Munyi dan Heejin Lee. “South Korea As An Emerging Donor: 

Chalanges And Changes On Its Entering OECD/DAC” diakses dari 

https://www.researchgate.net/publication/46508622_South_Korea_as_an_Emerging_Donor_Chall

enges_and_changes_on_its_entering_OECDDAC pada 17 Oktober 2016, hal 790 
17

 Heike Hermmans, “National Role Conceptions in the ‘Global Korea’Foreign Policy 

Strategy”diakses pada 1 April 2016 
18

 Scoot Snyder, “Lee Myung Bak’s Foreign Policy: A 250-Day Assessment”, diakses dari  

https://asiafoundation.org/resources/pdfs/SnyderLMBForeignPolicyKJDA.pdf pada 1 April 2016 

https://www.researchgate.net/publication/46508622_South_Korea_as_an_Emerging_Donor_Challenges_and_changes_on_its_entering_OECDDAC%20pada%2017%20Oktober%202016
https://www.researchgate.net/publication/46508622_South_Korea_as_an_Emerging_Donor_Challenges_and_changes_on_its_entering_OECDDAC%20pada%2017%20Oktober%202016
https://asiafoundation.org/resources/pdfs/SnyderLMBForeignPolicyKJDA.pdf
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Forum on Aid Effectiveness pada tahun 2011 dan The Second Nuclear Security 

Summit pada tahun 2012. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Park Geun 

Hye tahun 2013 sampai sekarang, bantuan luar negeri digunakan sebagai alat 

untuk mencapai kerjasama pembangunan yang dikombinasikan dengan diplomasi 

middle-power.
19

 Pada tahun 2013 Korea Selatan juga memimpin terbentuknya 

MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yaitu 

gabungan negara middle power yang memiliki tujuan menjembatani berbagai 

kepentingan masyarakat internasional.
20

 

Sebagai negara middle power Korea Selatan sadar akan posisinya, dimana 

negara middle power memiliki keterbatasan kapasitas untuk memberikan 

pengaruh di dunia internasional. Untuk itu keinginan Korea Selatan untuk menjadi 

pionir bagi negara middle power dalam komunitas internasional terus diwujudkan 

dalan kebijakan luar negeri dan promosi terhadap statusnya sebagai negara middle 

power. Keinginan Korea Selatan menjadi middle power menjadi menarik jika 

melihat posisi Korea Selatan dikawasan Asia Timur. Kawasan Asia Timur telah 

didominasi oleh kekuatan besar seperti Jepang dan Cina. selain itu terdapat 

persaingan politik dan militer diantara negara kawasan Asia Timur, sehingga 

Trilateral Summit antara Cina, Jepang, dan Korea Selatan mengalami hiatus 

selama 3 tahun dari tahun 2012-2015.
21

 Ketidakstabilan posisi Korea Selatan 

                                                           
19

 Brendan Howe. “Development Effectiveness: Charting South Korea’s Role and Contributions” 

diakses pada  1 April 2016 
20

 Sarah Teo. “South Korea stuck between global ambitions and regional realitie” diakses dari 

http://www.eastasiaforum.org/2016/08/09/south-korea-stuck-between-global-ambitions-and-

regional-realities/ diakses pada 17 Oktober 2016 
21

 Ibid 
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dengan Jepang dan Cina dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Korea Selatan 

sebagai negara middle power.  

Keinginan Korea Selatan untuk menjadi aktor global middle power country 

diimbangi dengan meningkatkan kontribusi di dunia internasional melalui 

peningkatan bantuan luar negeri ODA. Berikut adalah data mengenai persentase 

net ODA terhadap Gross National Income Korea Selatan dari tahun 1999 – 2015. 

Gambar 1.1 Grafik Persentase Net ODA dari Gross National Income Korea 

Selatan Tahun 1999 - 2015 

 

(Sumber : OECD)
22

 

 

Dapat dilihat dalam grafik 1, pada awal tahun 1999- 2004  net ODA Korea 

Selatan masih sangat rendah. Kemudian pada tahun 2005 net ODA meningkat dan 

tahun 2006 kembali menurun, namun sejak tahun 2006 net ODA Korea Selatan 

                                                           
22

 “Statistics from the Development Co-operation Report 2016”, diakses dari 

http://www.oecd.org/dac/korea.htm  pada 1 September  2016 



7 
 

menunjukan peningkatan yang konsisten, meskipun belum mencapai target 

sebesar 0,25% net ODA terhadap GNI yang ditargetkan tercapai tahun 2015.
23

 

Bantuan luar negeri Korea Selatan dialokasikan melalui Official 

Development Assistance (ODA). ODA Korea Selatan terdiri dari tiga tipe yaitu 

bilateral grants, bilateral loans, dan multilateral assistance.
24

 Implementasi dari 

ODA Korea Selatan nantinya akan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Economic 

Development Cooperation Fund (EDCF) yang berwenang mengelola 

concessional loans
25

, serta Korea International Cooperation Agency (KOICA) 

yang berwenang untuk mengelola grants
26

 dan tehnical aid
27

.  

Bagi Korea Selatan bantuan luar negeri digunakan sebagai alat untuk dapat 

berkontribusi dalam dunia internasional. Yang membedakan bantuan luar negeri 

Korea Selatan dengan negara lain yaitu bantuan luar negeri Korea Selatan tidak 

hanya untuk memenuhi tujuan umum seperti mengurangi kemiskinan, tetapi 

bantuan luar negeri yang berbasis intelektual dan knowledge-based terutama 

dibidang teknologi.
28

 

                                                           
23

 Terence Roehrig. "South Korean Foreign Aid: Contributing to International Security". Diakses 

dari http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23533/south_korean_foreign_aid.html  pada 1 

September 2016 
24

 “Korea’s ODA Framework” diakses dari 

http://www.koica.go.kr/english/koica/oda/delivery/index.html pada 22 Oktober 2015 
25

 Pinjaman lunak yang diberikan kepada negara miskin dengan suku bunga yang lebih rendah dan 

jangka waktu yang lebih lama daripada standar pinjaman multilateral 
26

 Hibah yang mengukur pinjaman lunak yang dinyatakan sebagai persentase dimana nilai yang 

diharapkan dari pembayaran yang mempunyai masa pendek dari pembayaran yang telah dihasikan 

pada tingkat referensi yang diberikan bunga 
27

 Bantuan luar negeri yang dilakukan secara teknikal salah satunya dengan mengadakan training, 

mengirimkan volunter maupun tenaga ahli yang akan bertugas di negara resipien 
28

 [Devex Interview(14.6.17)] “South Korea's aid agency ready to go global “ diakses dari 

http://www.koica.go.kr/english/koica/message/announcement/1318352_3299.html pada 17 

Oktober 2016 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/experts/2686/terence_roehrig.html?back_url=%2Fpublication%2F23533%2Fsouth_korean_foreign_aid.html&back_text=Back%20to%20publication
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23533/south_korean_foreign_aid.html%20%20pada%201
http://www.koica.go.kr/english/koica/oda/delivery/index.html
http://www.koica.go.kr/english/koica/message/announcement/1318352_3299.html
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Keberhasilan pembangunan ekonomi Korea Selatan yang sering disebut 

dengan “The Miracle on the Han River”  merupakan cerminan keberhasilan dari 

efektifitas penggunaan bantuan luar negeri yang diberikan kepada Korea Selatan 

selama masa pembangunan ekonomi negaranya. Hal tersebut menjadikan bantuan 

luar negeri Korea Selatan sebagain besar dialokasikan untuk pembangunan 

ekonomi negara resipien. Korea Selatan tidak hanya memberikan bantuan luar 

negeri melainkan juga mentransfer model pembangunan Korea Selatan kepada 

negara resipien. Model pembangunan yang dimaksud adalah The Saemaul 

Undong (New Village Movement) yaitu moderenisasi pada daerah perdesaan. 

Model pembangunan dilakukan oleh Korea Selatan pada tahun 1970an dan  

dipercaya masyarakat Korea Selatan sebagai pondasi awal pembangunan sektor 

industri Korea Selatan yang kemudian menjadi ujung tombak keberhasilan 

ekonomi negaranya. Model pembangunan ini sebagian besar diterapkan pada 

negara-negara di Asia dan Afrika. Pemerintah Korea Selatan berkomitmen untuk 

terus meningkatkan ODA dalam transfer model pembangunan The Saemaul 

Undong, yang mana pada periode 2014-2019 pemerintah Korea Selatan 

menyediakan 24 Milliar Won bagi sembilan negara yaitu Myanmar, Laos, Nepal, 

Vietnam, Kamboja, Rwanda, Uganda, Mozambik, dan Ethiopia.
29

  

 

 

 

 

                                                           
29

 Arnaud Leveau, “How unique is South Korea’s official development assistance (ODA) model?” 

diakses dari http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/note_oda_-_bondaz_-

_allard_-_21112014.pdf pada  23 Oktober 2015, hal. 6 

http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/note_oda_-_bondaz_-_allard_-_21112014.pdf
http://www.centreasia.eu/sites/default/files/publications_pdf/note_oda_-_bondaz_-_allard_-_21112014.pdf
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Gambar 1.2 Grafik ODA Korea Selatan Tahun 2006 - 2015 

(Sumber : OECD)
30

 

Grafik diatas menunjukan persentase alokasi bantuan luar negeri Korea 

dalam bentuk bantuan bilateral dan bantuan multilateral. Sebagian besar bantuan 

luar negeri ODA dialokasikan sebagai bantuan bilateral, yaitu dengan 

memberikan bantuan luar negeri kepada negara resipien. Seperti dilihat pada 

grafik 2, hampir setiap tahunnya bantuan luar negeri Korea Selatan dialokasikan 

secara bilateral yang mencapai 70% dari total ODA.
31

 

Bantuan luar negeri ODA Korea Selatan sebagian besar di proyeksikan ke 

Asia. Dimana terdapat regional bias yang merupakan saah satu karakteristik dari 

ODA Korea Selatan. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama negara 

                                                           

30
 “ Korea DAC Peer Review 2012” diakses dari https://www.oecd.org/dac/peer-

reviews/Korea%20CRC%20-%20FINAL%2021%20JAN.pdf  pada 1 September  2016 
31

 Dilihat dari Grafik 2 



10 
 

yang tergabung dalam ASEAN dipilih menjadi destinasi utama untuk alokasi 

bantuan luar negeri ODA Korea Selatan. Ketertarikan Korea Selatan pada negara-

negara ASEAN  tidak lepas dari hubungan ekonomi dan diplomatik yang sudah 

terjalin sejak pelaksanaan dialog sektoral pada tahun 1989.
32

 Sejak tahun 1987-

2013, ODA Korea Selatan yang diterima ASEAN mencapai 2,4 milliar USD.
33

 

Pemerintah Korea Selatan memprioritaskan penggunaan ODA di Asia Tenggara 

untuk mengurangi masalah kemiskinan dan mengurangi kesenjangan 

pembangunan di negara-negara Asia Tenggara.
34

  

Tabel 1.1 Negara Resipien Official Development Assistance Korea Selatan 

 
(sumber: ODA KOREA)

35
 

 

 

Pada tabel diatas terdapat beberapa negara resipien yang menerima 

bantuan ODA dari Korea Selatan. Dari beberapa negara tersebut sebagai besar 

                                                           
32

 Arnaud Leveau.“How unique is South Korea’s official development assistance (ODA) model?”, 

Loc.cit, hal.8 
33

 Kwon Yul, “Korea’s ODA to Southeast Asia” diakses dari www.kiep.go.kr  pada 23 Oktober 

2015 
34

 Yul Kwon, Taeyoon Kim, Jaeho Lee,Yoomi Kim ,“Key Development Needs in Southeast Asia 

and Priority Sectors of Korean ODA” diakses dari https://www.kiep.go.kr pada  23 Oktober 2015 
35

 “Region : Asia”, diakses dari http://www.odakorea.go.kr/eng.result.RegionCountry_Asia.dox 

pada 23 Oktober 2015 

http://www.odakorea.go.kr/eng.result.RegionCountry_Asia
http://www.kiep.go.kr/
http://www.odakorea.go.kr/eng.result.RegionCountry_Asia.do
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merupakan negara dikawasan Asia Tenggara yaitu, Kamboja, Indonesia, Laos, 

Myanmar, Filipina, Timor-Leste, dan Vietnam. Jumlah ODA yang diterima 

negara-negara dikawasan Asia Tenggara juga lebih besar daripada negara lain.  

Dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Vietnam merupakan 

negara yang  paling banyak menerima ODA dari Korea Selatan. Berdasarkan tabel 

diatas meskipun negara resipien lain mengalami penurunan ODA, tetapi jumlah 

ODA Korea Selatan di Vietnam terus meningkat tanpa adanya pengurangan 

volume ODA. Selain itu melihat kembali bantuan luar negeri Korea Selatam ke 

Vietnam pada periode awal tahun 1991-2004, Korea Selatan melalui KOICA telah 

memberikan bantuan sebesar 50 million USD kepada Vietnam.
36

 Pada tahun 

2012, Vietnam menerima 19,6% dari ODA Korea Selatan, sedangkan Afganistan 

(6,6%), Kamboja (4,7%),Sri Lanka (4.4%), dan Filipina (4,3%).
37

 

Bantuan luar negeri yang diberikan kepada Vietnam dialokasikan pada 

beberapa sektor. Melalui EDCF, Korea Selatan mengalokasikan 53% pinjaman 

yang digunakan pada infrastruktur sosial ekonomi terutama perbaikan 

transportasi.
38

 Sedangkan melalui KOICA, Korea Selatan terlibat dalam proyek-

proyek seperti pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, 

pelatihan, serta bantuan kemanusiaan. Alokasi terbesar dari ODA Korea Selatan 

yaitu pada sektor infrastruktur sosial ekonomi, dimana jumlah dana yang diberi 

lebih besar daripada sektor lainnya. Dengan memfasilitasi infrakstruktur di 

                                                           
36

 “Viet Nam is KOICA’s first aid recipient” diakses dari 

http://www.vietnamembassy.nl/vnemb.vn/tin_hddn/ns050801145231 pada 15 November 2015 
37

 How unique is South Korea’s official development assistance (ODA) model?, op.cit hal.8 
38

 Arnaud Leveau, Loc.cit, hal. 9 

http://www.vietnamembassy.nl/vnemb.vn/tin_hddn/ns050801145231
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Vietnam dapat memudahkan akses bagi Korea Selatan untuk mencapai 

kepentingannya di Vietnam. 

Negara Vietnam sebelumnya termasuk dalam negara miskin dan 

merupakan salah satu negara yang banyak menerima bantuan luar negeri melalui 

ODA. Namun dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik 

sehingga pada tahun 2011 Vietnam berhasil masuk dalam kategori low-middle-

income country, dimana sebelumnya Vietnam merupakan salah satu negara 

miskin yang berada pada kategori low-income country.
39

  

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi Vietnam tersebut, Korea Selatan terus 

mengalirkan bantuan luar negeri ODA yang semakin meningkat sebesar 3 milliar 

USD dalam periode The Five Years Plan tahun 2011-2015, nilai bantuan ODA 

tersebut meningkat sampai 2,5 kali lipat lebih besar daripada ODA pada tahun 

1996-2010.
40

 Hal ini sangat bertolak belakang dengan negara lain yang justru 

memotong anggaran bantuan luar negerinya ke Vietnam. Pada tahun 2015, 

Australia memotong anggaran bantuan luar negeri ke Vietnam sebanyak 40% 

disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Vietnam.
41

 

                                                           
39

 “Vietnam Achieving Success as a Middle-income Country” diakses dari 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/12/vietnam-achieving-success-as-a-middle-income-

country pada 18 November 2015  
40

 “S.Korea to Provide $3B ODA for Vietnam Next Five Years”  diakses dari 

http://www.ngocentre.org.vn/news/skorea-provide-3b-oda-vietnam-next-five-years pada 18 

November 2015 
41

 “Tony Abbott defends $11bn cut to foreign aid during Vietnamese PM's visit” diakses dari 

 http://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/18/tony-abbott-defends-11bn-cut-foreign-

aid-vietnamese-pm-visit pada 1 April 2016 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/12/vietnam-achieving-success-as-a-middle-income-country%20pada%2018%20November%202015
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/12/vietnam-achieving-success-as-a-middle-income-country%20pada%2018%20November%202015
http://www.ngocentre.org.vn/news/skorea-provide-3b-oda-vietnam-next-five-years
http://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/18/tony-abbott-defends-11bn-cut-foreign-aid-vietnamese-pm-visit
http://www.theguardian.com/australia-news/2015/mar/18/tony-abbott-defends-11bn-cut-foreign-aid-vietnamese-pm-visit
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Sedangkan World Bank akan berhenti memberikan bantuan luar negeri berupa 

ODA ke Vietnam pada Juli 2017.
42

 

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai motif bantuan luar negeri yang diberikan oleh Korea Selatan ke 

Vietnam melalui Official Development Assistance tahun 2011-2015. Karena 

Korea Selatan menunjukan ketertarikan kepada Vietnam melalui bantuan luar 

negeri yang terus meningkat dari tahun 2011-2015, meskipun telah diketahui 

bahwa ekonomi di Vietnam meningkat pesat dan banyaknya negara yang 

memotong anggaran bantuan luar negerinya ke Korea. Selain itu terkait dengan 

kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai negara middle power, dimana Korea 

Selatan  berkontribusi dalam pembangunan global. Jika di bandingkan dengan 

negara ASEAN lainnya, Vietnam merupakan negara yang paling banyak 

menerima ODA Korea Selatan, yaitu sebanyak US$ 164 juta (KOICA) tahun 

2005-2013 dan sebesar US$ 613 juta (EDCF).
43

  

 

1.2  Rumusan Masalah 
 

 Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat 

dirumuskan masalah untuk penelitian ini, yaitu “Apa motif alokasi bantuan luar 

negeri Korea Selatan ke Vietnam melalui Official Development Assistance 

tahun 2011-2015?” 

 

                                                           
42

 “WB to cut preferential ODA for Vietnam from 2017: official” diakses dari 

http://en.apdnews.com/xinhua/364021.html pada 1 April 2016 
43

 Korea’s ODA to Southeast Asia, Loc.cit. 

http://en.apdnews.com/xinhua/364021.html
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1.3  Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan perumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut, maka 

dapat disimpulkan mengenai tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui motif alokasi apa saja yang melatarbelakangi 

diberikannya bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam melalui 

Official Development Assistance (ODA) pada tahun 2011-2015. 

2. Untuk mengetahui lebih lanjut pelaksaaan dan alokasi dana dari Official 

Development Assistance (ODA) Korea Selatan di Vietnam tahun 2011-

2015. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 
 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Dengan adanya penelitian ini maka akan memperluas kajian Ilmu studi 

Hubungan Internasional, terutama mengenai pemberian bantuan luar 

negeri Korea Selatan ke Vietnam melalui Official Development Assistance 

(ODA) tahun 2011-2015. 

2. Diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi penelitian 

selanjutnya yang memiliki kesamaan kajian yaitu bantuan luar negeri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah gambaran 

bagi para pembaca, yakni bantuan luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai 

‘amunisi’ bagi roda perekonomian negara-negara tertentu, terutama negara yang 

termasuk dalam kategori low-income. Oleh karena itu banyak negara dengan 
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tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memberikan bantuan luar negeri 

kepada negara resipien. Hal ini tentunya dilandasi oleh motif-motif tertentu 

sehingga sebuah negara mau memberikan bantuan luar negeri. Sehingga 

penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan terkait motif serta 

alasan Korea Selatan memberikan bantuan luar negeri kepada Vietnam. 
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Studi Terdahulu 
 

 Terkait dengan topik yang diangkat penulis dalam penelitian ini dengan 

judul “Analisis Motif Bantuan Luar Negeri Korea Selatan ke Vietnam melalui 

Official Development Assistance tahun 2011-2015”, maka penulis menggunakan 

studi terdahulu yang berguna untuk memberikan masukan dan referensi terkait 

dengan penelitian ini. Penulis memilih dua studi terdahulu yang memiliki kaitan 

dengan pembahasan penulis baik dari segi tema maupun teori yang digunakan 

untuk mengkaji pembahasan. Tulisan pertama yang akan dijadikan studi terdahulu 

adalah research paper dari Andreas Fuchs dan Krishna Chaitanya Vadlamannati 

yang berjudul “The Needy Donor: An Empirical Analysis of India’s Aid 

Motives”.
44

 Penelitian ini secara umum membahas tentang India sebagai negara 

donor baru dalam dunia internasional, serta mengungkap motiviasi dari negara 

donor baru dalam bantuan luar negeri dan implikasinya terhadap pola tradisonal 

bantuan luar negeri.  

 Dalam tulisan ini, India muncul sebagai negara dengan pertumbuhan 

ekonomi yang terus meningkat cepat, namun hal tersebut berbanding terbalik 

dengan keadaan domestiknya dimana beberapa daerah di India masuk dalam 

kategori underdeveloped. Selain itu India juga masih menerima banyak bantuan 

                                                           
44

 Andreas Fuchs, Krishna Chaitanya Vadlamannati. “The Needy Donor: An Empirical Analysis of 

India’s Aid Motives” diakses pada 17 November 2015 
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luar negeri untuk pembangunan. India tercatat sebagai penerima bantuan luar 

negeri terbesar dari Inggris (OECD 2012).
45

 Terlepas dari fakta-fakta tersebut, 

India juga merupakan negara pendonor bantuan luar negeri non-DAC, yang mana 

fokus bantuan luar negeri India adalah bantuan teknikal. 

India mengklaim tujuan bantuan luar negerinya lebih memprioritaskan 

pada kebutuhan negara resipien, hal ini dikarenakan adanya kedekatan secara 

ekonomi dan politik dengan negara resipien. Bantuan luar negeri india dimulai 

pada tahun 1950
46

. Target utama India pada masa itu adalah negara-negara 

tetangga seperti Bhutan, Myanmar, dan Nepal. Untuk membuktikan hal tersebut 

penulis menganalisis alokasi bantuan luar negeri India berdasarkan kebutuhan 

negara donor (“needy” donor). Penulis juga membandingkan alokasi bantuan luar 

negeri India dengan negara donor lainnya. 

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan alokasi bantuan luar negeri 

oleh negara donor non-DAC menjadi tiga kategori. Pertama, terdapat motif 

kemanusiaan, dimana negara memberikan bantuan luar negeri kepada negara yang 

lebih miskin. Kedua, negara resipien dengan kebijakan dan institusi yang lebih 

teratur dapat meningkatkan aliran bantuan luar negeri. Ketiga, pola bantuan luar 

negeri terbentuk oleh kepentingan komersial dan politik negara donor. 

Terdapat beberapa hipotesis yang disimpulkan oleh penulis dalam 

penelitian ini. Pertama, india mengalokasikan bantuan luar negerinya sebagai 

respon terhadap kebutuhan ekonomi negara berkembang. Kedua, sebagai “needy” 

donor India mengalokasikan lebih banyak bantuan luar negeri kepada negara yang 

                                                           
45

 Ibid. Hal 2 
46

 Ibid 
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berada pada tahap pembangunan yang sama dengan india. Ketiga, alokasi bantuan 

luar negeri india di latarbelakangi oleh kepentingan komersil dan politik.  

Untuk menganalisis hipotesis tersebut menggunakan literatur alokasi 

bantuan luar negeri oleh Nuemayer (2002), yaitu dengan menentukan negara-

negara yang masuk dalam program bantuan luar negeri India, kemudian 

memperkirakan jumlah bantuan luar negeri yang diberikan kepada negara 

resipien.  Data bantuan luar negeri yang digunakan dari Kementrian Luar Negeri 

India periode tahun 2008-2010.
47

 

Dengan menganalisis data bantuan luar negeri tersebut, penulis 

menemukan bahwa alokasi bantuan luar negeri India lebih didominasi oleh 

kepentingan India daripada kepentingan negara recepient. Hal ini dibuktikan 

dengan kepentingan politik yang ditemukan dalam besarnya voting oleh negara 

resipien terhadap India dalam United Nation General Assembly (UNGA) dan 

kepentingan komersil yang ditemukan dalam besarnya nilai ekspor India ke 

negara resipien.  

Studi terdahulu ini memberikan kontribusi dalam penelitian yang akan 

dilakukan penulis. Kesamaannya terdapat pada tema besar penelitian yang 

membahas tentang motif alokasi bantuan luar negeri serta kesamaan kedua negara 

yang merupakan emerging donor. dan perbedaannya terdapat pada teori dan 

literatur yang digunakan dalam menganalisis penelitian tersebut. 

Selanjutnya studi terdahulu kedua yang digunakan oleh penulis adalah 

tulisan Sara Lengauer yang berjudul “China’s Foreign Aid Policy Motive and 

                                                           
47

 Ibid. Hal 11 
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Method”.
48

 Secara umum tulisan ini membahas tentang bantuan luar negeri yang 

digunakan oleh Cina sebagai alat untuk mencapai prioritas utama yaitu 

pembangunan ekonomi. Cina sebagai negara donor baru termasuk dalam kategori 

emerging donor dan bukan merupakan bagian dari Organization of Economic 

Cooperation and Development (OECD). 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga motif utama yang mempengaruhi 

bantuan luar negeri Cina, yaitu motif ekonomi, motif politik, dan  motif ideologi 

menurut D. Brautigam (2011)  pada tulisannya yang berjudul “The Dragon Gift’s: 

The Real Story of China in Africa”.  Motif pertama yang terdapat dalam bantuan 

luar negeri Cina adalah motif ekonomi dimana Cina berusaha untuk 

mengamankan pasokan minyak, gas, serta sumber daya alam lainnya yang 

dibutuhkan untuk industrialisasi Cina, hal ini dilakukan dengan meningkatkan 

perdagangan dengan negara-negara penghasil sumber daya alam, dan juga 

membuka pasar baru di negara-negara tertentu. Kemudian motif politik ditemukan 

pada saat Cina menentukan diplomasi strategis negara Cina. Motif selanjutnya 

yaitu motif ideologi terdapat pada persebaran nilai dan peningkatan soft power 

Cina di negara resipien  

Dari ketiga motif tersebut, motif yang paling kuat mempengaruhi bantuan 

luar negeri Cina adalah motif ekonomi. Terutama untuk mengamankan sumber-

sumber energi di kawasan Afrika dan Amerika Latin. Selain itu Cina juga 

memprioritaskan untuk membuka pasar batu bagi produk-produk buatan Cina, 

                                                           
48

 Sara Lengauer.“China’s Foreign Aid Policy Motive and Method”. diakses dari 

http://www.international-relations.com/CM2011/PRC-Foreign-Aid-2011.pdf pada 1 November 

2015 
 

http://www.international-relations.com/CM2011/PRC-Foreign-Aid-2011.pdf
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kawasan yang ditargetkan sebagai pasar baru yaitu Afrika, Amerika Latin, dan 

juga negara-negara di kawasan Asia Tengah. 

Bantuan luar negeri Cina juga didorong oleh motif politik untuk 

menciptakan lingkungan internasional yang stabil sebagai tujuan utama dari 

kebijakan luar negeri Cina. Motif ini banyak ditemukan dari aktivitas bantuan luar 

negeri Cina di kawasan Asia Timur dan Asia Tengah. Di kawasan Asia Timur, 

Cina menargetkan Korea Utara sebagai penerima bantuan luar negeri terbesar 

dikawasan tersebut, hal ini dilakukan untuk membantu stabilisasi dari regim 

Korea Utara. Karena stabilisasi regim Korea Utara dapat berimplikasi pada 

stabilitas sosial dan ekonomi Cina. Sedangkan negara dikawasan Asia Tengah 

menerima bantuan luar negeri dari Cina dengan tujuan untuk mengamankan 

pengaruh regional Cina serta untuk menekan kelompok separatis. Motif politik 

Cina juga berkaitan dengan keinginan Cina untuk membangun jaringan dan 

kerjasama yang kuat dengan berbagai negara. 

Selanjutnya motif ideologi Cina tidak lagi untuk mempromosikan nilai 

komunisme melainkan terdapat aspek ideologi lain yang masih menjadi bagian 

dari motif ideologi. Yaitu Cina mempromoasikan nilai konfusian dan kebudayaan 

Cina sebagai usaha untuk meningkatkan soft power Cina di dunia internasional. 

Implementasi bantuan luar negeri Cina berbeda dengan negara donor 

tradisional. Dalam mengalokasikan bantuan luar negerinya, Cina tidak 

menekankan pada kondisi ekonomi dan kondisi politik tertentu dari negara 

resipiennya. Karakteristik dari bantuan luar negeri Cina yaitu tidak adanya campur 
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tangan dalam  masalah internal negara, kesetaraan, serta keuntungan bersama 

yang didapat negara donor dan negara resipien. 

Studi terdahulu ini juga memberikan kontribusi dalam penelitian yang 

akan dilakukan penulis. Kesamaannya terdapat pada tema besar penelitian yang 

membahas tentang motif bantuan luar negeri dimana dalam studi terdahulu Cina 

merupakan negara yang diteliti sedangkan dalam penelitian penulis Korea Selatan 

merupakan negara yang diteliti. Cina dan Korea Selatan merupakan negara 

dikawasan Asia Timur yang termasuk dalan emerging donor , serta pertumbuhan 

ekonomi kedua negara yang terus meningkat. Perbedaan studi terdahulu dan 

penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada teori dan literatur yang digunakan 

dalam menganalisis penelitian tersebut. 

 

2.2 Kajian Konseptual 
 

Bantuan luar negeri telah banyak didefinisikan oleh peneliti maupun 

organisasi internasional. Baik peneliti maupun organisasi internasional memiliki  

definisi sendiri mengenai bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri didefinisikan 

secara umum sebagai transfer berupa uang, barang, dan jasa dari suatu negara 

kepada negara lain. Bantuan luar negeri didefinisikan oleh Cingnarelli (1993) 

sebagai transfer sumber atau teknologi dari satu negara ke negara lain yang 

harganya lebih murah daripada harga pasar, transfer ini dilakukan secara sukarela 

oleh suatu negara
49

. Kemudian definisi lain datang dari Organization of Economic 

Cooperation and Development (OECD), yang mendefinisikan bantuan luar negeri 

                                                           
49

 Cingnarelli, 1993. dalam Misty Moses, B.A “Who Benefits? The Effects of Foreign Aid and 

Foreign Direct Investment on Human Right” Univercity of North Texas, 2007 
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sebagai aruh keuangan, bantuan teknis, serta komoditas yang dibentuk untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.
50

 Bantuan ini tidak 

termasuk bantuan militer maupun bantuan lain yang tidak bertujuan untuk 

pembangunan.  

Selain itu OECD mengklasifikasikan bantuan luar negeri menjadi tiga kategori 

berdasarkan aid flows, antara lain
51

; Official development assiatance (ODA) yaitu 

jumlah bantuan luar negeri paling besar yang disediakan oleh negara donor 

kepada negara recepient, Official assistance (OA) adalah bantuan luar negeri yang 

disediakan pemerintah kepada negara yang pendapatan perkapitanya lebih dari 

$9.000 dan juga kepada negara-negara former Uni Soviet, dan Private volunary 

assistance yaitu bantuan luar negeri yang disediakan oleh organisasi non 

pemerintah, kelompok-kelompok religius, yayasan maupun perusahaan privat.
52

 

Berdasarkan penjabaran definisi diatas, penulis lebih memilih definisi bantuan 

luar negeri yang dikemukakan oleh OECD, selain karna OECD mendefinisikan 

bantuan luar negeri tidak hanya berupa arus keuangan melainkan juga bantuan 

teknis yang bertujuan bagi kesejahteraan negara resipien, selain itu OECD 

mengklasifikasikan bantuan luar negeri yang mana salah satunya yaitu bantuan 

luar negeri berupa ODA. 

Kemudian untuk melakukan kajian dan penelitian dari tulisan ini, penulis 

menggunakan teori motives of aid allocation yang dikemukakan oleh Maria 

Andersson. Penulis juga menambahkan konsep donor characteristic oleh Carol 

                                                           
50

 Radelet, Steven. “A Primer on Foreign Aid”. Center For Global Development, 2006. Diakses 

dari http://www.cgdev.org/files/8846_file_WP92.pdf pada 1 Maret 2016. hal 4 
51

 Ibid 
52

 Ibid 

http://www.cgdev.org/files/8846_file_WP92.pdf%20pada%201%20Maret%202016
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Lancaster yang dapat membantu analisis ilmiah penulis dalam menentukan 

karakteristik negara donor.  

2.2.1 Donor Characteristic 

 Penulis menggunakan konsep donor characteristic oleh Carol Lancaster 

dalam bukunya yang berjudul “Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic 

Politics”. Konsep ini akan digunakan penulis untuk dapat menentukan karaterisitk 

Korea Selatan sebagai negara donor. Analisis karakteristik negara donor perlu 

dilakukan karena setiap negara donor punya karateristik tertentu yang 

membedakannya dari negara donor lain serta karateristik tersebut dapat 

menentukan langkah selanjutnya dalam pemberian bantuan luar negeri. Menurut 

Lancaster, politik domestik berpengaruh besar dalam pemberian bantuan luar 

negeri. Untuk dapat menganalisis politik domestik negara donor, maka perlunya 

pemahaman terhadap empat faktor yang membentuk politik domestik negara 

donor, keempat faktor tersebut antara lain ideas, institutions, interest, dan 

organization.
53

 

2.2.2 Motives of Aid Allocation 

Penulis menggunakan konsep motives of aid allocation oleh Maria Andersson 

sebagai alat utama untuk menjelaskan motif bantuan luar negeri Korea Selatan ke 

Vietnam. Konsep ini bukanlah konsep murni, namun Maria Andersson 

menggabungkan konsep-konsep bantuan luar negeri yang sudah ada sebelumnya, 

kemudian dibentuk menjadi suatu skema motif alokasi bantuan luar negeri.  

                                                           
53

 Carol Lancaster.“Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics”  
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 Menurut Maria Andersson, sebagaian besar penelitian yang membahas 

motif bantuan luar negeri hanya fokus pada pembahasan motif ekonomi, sehingga 

untuk bisa menganalisis lebih dalam tentang motif bantuan luar negeri suatu 

negara diperlukan enam motif berbeda, yaitu humanitarian, economical, strategic, 

ideology, identity, enviroment. Keenam motif ini merupakan motif-motif yang 

sebelumnya sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu.  

Dalam motives of aid allocation, Maria Andersson menggunakan motif-

motif bantuan luar negeri yang sebelumnya telah diteliti oleh David Sogge (2002), 

Berthelemy (2005, 2006), dan Schraeder, Hook, dan Taylor (1998). Berdasarkan 

penelitian David Sogge, terdapat tiga motif yang mendasari bantuan luar negeri 

yaitu motif sosial politik strategis, motif merkatilis, dan motif kemanusiaan, yang 

mana ketiga ini memiliki implikasi jangka pendek dan jangka panjang
54

. Implikasi 

motif sosial politik strategis dalam jangka pendek dilihat dari bantuan luar negeri 

diberikan kepada negara yang memiliki hubungan kerjasama dan sedang berada 

dalam masa krisis atau perang, untuk jangka panjang dilihat dari meningkatnya 

akses untuk mempengaruhi agenda ekonomi dan politik negara yang memiliki 

hubungan kerjasama. Motif merkantilis dijelaskan pada jangka pendek akan 

berimplikasi pada pengenalan pasar serta melihat peluang pasar di negara yang 

memiliki hubungan kerjasama, sedangkan untuk jangka panjang yaitu 

memperluas perdagangan dan kesempatan investasi di negara yang memiliki 

hubungan kerjasama, kemudahan dalam mengakses sumber daya alam serta 

memenangi aturan ekomoni iternasional. Kemudian motif yang terakhir adalah 
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motif kemanusiaan, pada jangka pendek akan berimplikasi dengan menunjukan 

rasa kemanusiaan terutama pada korban dari perang dan bencana alam, dan pada 

jangka panjang akan berimplikasi kepedulian terhadap kemiskinan dan hak asasi 

manusia. Selain itu menurut David Sogge terdapat dua motif bantuan luar negeri 

lainnya yang selama ini diabaikan, yaitu bantuan luar negeri sebagai kompensasi 

dan motif kepentingan bersama.
55

 

Kemudian menurut Berthelemy, motif utama bantuan luar negeri adalah 

kepentingan komersial
56

. Semua negara pasti memiliki motif ekonomi meskipun 

negara tersebut tidak memiliki kepentingan geopolitik yang kuat. Untuk 

melakukan kerjasama dengan negara tertentu, suatu negara akan memilih negara 

yang memiliki potensi perdagangan. Bantuan luar negeri juga di anggap sebagai 

suatu cara untuk mendapatkan nilai positif dari negara yang bekerjasama dan 

bantuan luar negeri lebih condong diberikan kepada negara yang berpotensi 

sebagai aliansi politik. 

Peneliti selanjutnya yaitu Schraeder, Hook, dan Taylor yang 

mengidentifikasi tiga motif dibalik pemberian bantuan luar negeri yaitu motif 

kemanusiaan, motif kepentingan strategis, dan motif potensi ekonomi
57

.  

Dari ketiga penelitian terdahulu yang dijabarkan diatas, Maria Andersson 

mengemukakan enam motif utama yang terdapat dalam pemberian bantuan luar 

negeri suatu negara yaitu humanitarian motive, economical motives, strategic 

motive, ideology motive, identity motive, dan enviroment motive. Maria Andersson 

juga melihat adanya motif suatu negara sebagai dampak dari aktifitas bantuan luar 
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negeri. Hal ini dibuktikan dengan menganalisa motif bantuan luar negeri 

menggunakan dokumen pemerintah tahun 2005-2009, meskipun dalam penelitan 

tersebut membahas bantuan luar negeri negara Swedia sejak pertama kali 

memberikan bantuan luar negerinya. Maka dari itu penulis akan menganalisis 

motif bantuan luar negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam dengan menggunakan 

keenam motif yang telah dijabarkan oleh Maria Andersson dengan pemahaman 

motif bantuan luar negeri sebgaai dampak dan di temukan setelah aktifotas 

bantuan luar negeri berlangsung. Selain itu analisis akan dilakukan dengan 

melihat berbagai indikator yang terdapat dalam keenam motif tersebut. 

 

2.3 Operasionalisasi Konsep 

2.3.1 Definisi Konseptual 

2.3.1.1 Donor Characteristic 

Untuk menganalisis karakteristik donor, dalam tulisannya Lancaster 

menyatakan terdapat empat faktor yang dapat menganalisis poltik domestik 

negara donor, yaitu ideas, institution, interests, dan organization. Yang pertama 

faktor ideas dapat ditemukan dalam nilai yang dianut masyarakat setempat, yaitu 

budaya, agama, serta ideologi.
58

 Kedua, institution ditemukan dalam institusi 

politik domestik suatu negara yang memiliki wewenang untuk menentukan 

agenda, mendapat akses ke pengambil kebijakan, menentukan kebijakan dan juga 

dapat menolak kebijakan. Tiga aspek utama dalam menentukan faktor institution 

yaitu sistem pemilihan, sistem presidensiil atau parlementer, serta peran 
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pemerintah lokal dan NGO.
59

 Ketiga, interest dapat ditemukan dalam kelompok 

kepentingan di negara donor yang memiliki peran dinamis terutama pada bidang-

bidang yang melibatkan sumber daya publik. Terdapat tiga kategori kelompok 

kepentingan yaitu kelompok kepentingan yang mendukung bantuan luar negeri 

untuk mencapai tujuan komersial, kelompok kepentingan yang mendukung 

bantuan luar negeri untuk tujuan pembangunan, serta kelompok kepentingan yang 

memiliki kedekatan tertentu dengan negara resipien berdasarkan orientasi etnis 

ataupun agama.
60

 Kemudian faktor keempat adalah organization yang dapat 

ditemukan bilamana negara donor memiliki organisasi resmi yang bertugas untuk 

menangani bantuan luar negeri. Selain itu juga adanya kerjasama dengan 

kelompok-kelompok kepentingan, NGO, lembaga donor negara lain yang 

memiliki kepentingan yang sama dalam bantuan luar negeri.
61

  

2.3.1.2 Motives of Allocation 

Dalam menganalisi penelitian ini penulis menggunakan konsep motif bantuan 

luar negeri yang dikemukakan oleh Maria Andersson dalam tulisannya yang 

berjudul “Motives behind the allocation of aid ( A case study regarding Swedish 

Motives for aid allocation)”. Dalam tulisan ini Maria Andersson meyakini bahwa 

masih banyak negara-negara yang membutuhkan bantuan luar negeri untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Sehingga motif dibalik pemberian 

bantuan luar negeri merupakan salah satu komponen penting untuk dianalisis, 
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karena motif tersebut nantinya dapat mempengaruhi negara mana yang berhak 

mendapat bantuan luar negeri.
62

 

Terdapat enam motif alokasi bantuan luar negeri yang dikemukakan oleh 

Maria Andersson dalam tulisannya tersebut, antara lain,  humanitarian motives, 

economical motives, strategic motives, ideology motives, identity motives, dan 

enviroment motives. Setiap motif memiliki indikator masing-masing yang 

nantinya digunakan untuk menganalisis motif bantuan luar negeri ODA Korea 

Selatan ke Vietnam. 

Motif yang pertama yaitu Humanitarian Motives. Motif ini ditemukan ketika 

negara donor memberikan bantuan luar negeri kepada negara resipien yang 

menjadi korban perang dan kemiskinan untuk menunjukan rasa simpati negara 

donor terhadap apa yang terjadi
63

. Tindakan tersebut dinamakan juga dengan 

showing compassion kepada negara resipien. Motif ini juga memiliki indikator 

reduction poverty yaitu ketika negara donor memberikan bantuan luar negeri 

kepada negara resipien untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara 

resipien.   

Motif kedua yaitu Economical Motives. Motif ini dapat ditemukan ketika 

negara pendonor membicarakan mengenai perdagangan dan juga mempromosikan 

bisnis negaranya kepada negara resipien.
64

 Selain itu negara pendonor juga 

melakukan ekspor barang ataupun jasa kepada negara resipien. Tindakan-tindakan 

tersebut kemudian dikategorikan sebagai bentuk motif ekonomi negara pendonor. 
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Motif ketiga yaitu Strategic Motives. Motif ini dapat ditemukan ketika negara 

pendonor membuka kantor kedutaan baru di negara resipien. Selain itu adanya 

hubungan yang kuat antara negara pendonor dan negara resipien yang dianggap 

sebagai suatu ancaman terorisme global
65

. Terdapat pula indikator lainnya yaitu 

security alliance yang mana indikator ini ditemukan ketika negara pendonor dan 

negara resipien menjalin aliansi keamanan, indikator selanjutnya yaitu peace and 

security, yaitu ketika negara pendonor dan negara resipien menjalin hubungan 

yang konsen terhadap isu keamanan dan perdamaian. 

Motif keempat yaitu Ideology Motives. Motif ini dapat ditemukan ketika 

negara pendonor membicarakan mengenai kesamaan nilai dan politik, terutama 

kepada negara resipien yang butuh bantuan untuk mendapatkan otoritas 

demokrasi
66

. Motif ini juga bisa ditemukan dalam tindakan negara donor dengan 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta pembangunan 

berkelanjutan. 

Motif kelima yaitu Identity Motives. Motif ini ditemukan ketika negara 

pendonor meyakinkan akan pentingnya posisinya sebagai negara pendonor untuk 

melakukan hubungan kerjasama dengan negara resipien.
67

 Selain itu negara 

pendonor juga menampilkan reputasi baik di mata internasional. Yang menjadi 

indikator dalam motif ini yaitu experince and knowledge, political aims, dan 

international recognition.  

Motif keenam yaitu Enviroment Motives. Motif ini ditemukan ketika negara 

pendonor membicarakan tentang pemberian bantuan kepada negara-negara miskin 
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untuk meningkatkan kebijakan pembangunan berkelanjutan
68

. Motif ini juga 

fokus pada pemberian bantuan ketika negara resipien yang menjadi korban dari 

bencana alam yang disebabkan oleh perubahan lingkungan. Indikator dalam motif 

ini adalah aid for a better enviroment dan international responsibility. 

 

Tabel 1.2 Variabel dan Indikator Teori Motives of Aid Allocation  

Maria Andersson 

 

Teori Variabel Indikator 

Motives of Aid 

Allocation 

Humanitarian Motives 
- Reducing Poverty 

- Showing Compassion 

Economical Motives 

- Trade 

- Investment 

- Export 

Strategic Motives 

- Bonding 

- Embassies 

- Security Alliances 

- Peace and  Security 

 

Ideology Motives 

- Politics 

- Values 

- Democracy 

- Human Rights 

Identity Motives 

- Experience and 

Knowledge 

- Political aims 

- International 

recognition 

Enviroment Motives 

- Aid for a better 

enviroment 

- International 

Responsibility 
(Sumber: Maria Andersson, Motives behind the allocation of aid ( A case study regarding 

Swedish Motives for aid allocation)
69
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2.3.2 Definisi Operasional 

2.3.2.1 Donor Characteristic 

 Dalam menganalisis karakteristik Korea Selatan sebagai negara donor 

yang memberikan bantuan luar negeri melalui ODA ke Vietnam, maka penulis 

menggunakan konsep dari Carol Lancaster yang meliputi empat faktor utama, 

yaitu ideas, institutions, interest, dan organization. Dalam faktor ideas, Korea 

Selatan memiliki kecenderungan memilih Vietnam karena adanya kesamaan nilai 

konfusian dan ajaran agama budha yang  masih dipegang erat oleh kedua negara 

tersebut. Dalam faktor institution, institusi pemerintah Korea Selatan ikut andil 

dalam menangani bantuan luar negeri di Vietnam. Kemudian faktor interest yaitu 

peran kelompok kepentingan di Korea Selatan yang ikut mendukung bantuan luar 

negeri ke Vietnam, dan terakhir dalam faktor organization, Korea Selatan 

memiliki dua badan yang bertugas untuk menangani bantuan luar negeri Korea 

Selatan yaitu EDCF dan KOICA. 

2.3.2.2 Motives of Aid Allocation 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai motif bantuan 

luar negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam, penulis menggunakan teori motives 

of aid allocation oleh Maria Andersson untuk mengoperasionalisasikan variabel - 

variabel yang terdapat dalam konsep tersebut dengan menggunakan indikator 

masing-masing. Berikut hasil operasionalisasi konsep yang diolah penulis: 
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1. Humanitarian Motives 

 Motif kemanusiaan memiliki dua indikator yaitu reduction poverty dan 

showing compassion. Korea Selatan melalui bantuan luar negeri berupa bertujuan 

untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan komunitas, modernisasi 

pertanian serta meningkatkan kondisi perdesaan secara menyeluruh. Korea 

Selatan juga aktif dalam memberikan bantuan pembangunan bagi Vietnam 

terutama didaerah perdesaan, sehingga rural development merupakan salah satu 

prioritas dalam agenda pembangunan global
70

. Indikator selanjutnya adalah 

menunjukan showing compassion, yaitu dengan memberikan bantuan luar negeri 

yang kepada negara yang menjadi korban perang. 

2. Economical Motives 

 Motif ekonomi memiliki tiga indikator yaitu perdagangan, investasi dan 

ekspor. Untuk mencari motif ekonomi yang terdapat dalam bantuan luar negeri 

maka perlu menganalisis tingkat perdagangan antara Korea Selatan dan Vietnam, 

terutama peran Korea Selatan dalam meningkatkan perekonomian Vietnam yang 

sebelumnya merupakan negara salah satu negara termiskin kemudian 

bertransformasi menjadi negara lower middle income country (MIC)
71

. 

Selanjutnya indikator investasi, yaitu dengan melihat seberapa besar nilai 

investasi dan  peningkatan investasi yang cukup signifikan oleh pemerintah Korea 

Selatan di Vietnam. Selanjutnya menganalisis peningkatan nilai ekspor barang 
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maupun jasa oleh pemerintah Korea Selatan ke Vietnam sebagai pasar yang 

menjanjikan bagi ekspor Korea Selatan.
72

 

3. Strategic Motives 

 Untuk menganalisis motif stategis dalam bantuan luar negeri Korea Selatan ke 

Vietnam, terdapat beberapa indikator yang merujuk pada motif strategis. Bonding 

atau ikatan adalah indikator pertama yang merujuk pada hubungan kerjasama 

maupun perjanjian diberbagai bidang yang dilakukan oleh Korea Selatan dan 

Vietnam. Indikator kedua yaitu adanya kantor kedutaan Korea Selatan di 

Vietnam. Kemudian indikator selanjutnya adanya aliansi keamanan, namun Korea 

Selatan dan Vietnam tidak memiliki aliansi keamanan bersama melainkan adanya 

stategic cooperative partnership antara kedua negara. Stategic cooperative 

parnerthip ini tidak hanya didasari oleh kepentingan ekonomi, juga didasari 

hubungan baik antara kedua negara yang berperan penting di kawasan Asia 

Timur
73

, selain itu juga bertujuan untuk menjaga kedamaian, stabilitas, kerjasama 

politik dan militer, serta pembangunan di wilayah tersebut. Tujuan itu memenuhi 

indikator peace and security. 

4. Ideology Motives 

 Motif ideologi memiliki indikator politik, nilai, demokrasi, serta hak asasi 

manusia. Indikator pertama yaitu politik. Dalam mengalokasikan bantuan luar 
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negeri Korea Selatan tidak memilih negara tertentu berdasarkan orientasi politik
74

, 

meskipun peningkatan ODA merupakan salah satu agenda politik nasional Korea 

Selatan. Indikator kedua yaitu nilai dimana terdapat persamaan nilai budaya yang 

masih diterapkan oleh kedua negara, yaitu nilai yang berdasarkan ajaran budha 

dan nilai konfusian. Selanjutnya indikator demokrasi dan hak asasi manusia, yaitu 

bagaimana Korea Selatan melalui bantuan luar negeri dapat digunakan untuk 

mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Vietnam. 

Terutama karena di Vietnam masih banyak kasus mengenai hak asasi manusia.  

5. Identity Motives 

 Motif identitas meliputi indikator pengalaman dan pengetahuan, tujuan-tujuan 

politik, dan pengakuan internasional. Indikator pengalaman dan pengetahuan 

merujuk pada tindakan Korea Selatan yang menujukan pentingnya peran Korea 

Selatan di Vietnam sebagai salah satu donor terbesar serta adanya pengalaman dan 

pengetahuan yang dimiliki Korea Selatan yang sebelumnya merupakan negara 

penerima donor. Selanjutnya indikator tujuan-tujuan politik yang merujuk pada 

bantuan luar negeri sebagai kebijakan luar negeri Korea Selatan. Indikator terakhir 

adalah pengakuan internasional. Pada indikator ini Korea Selatan menunjukan 

eksistensinya dalam bantuan luar negeri yaitu pencapaian Korea Selatan yang 

berhasil menjadi anggota DAC OECD pada tahun 2010
75

, serta ambisi Korea 

Selatan untuk menjadi aktor global sebagai negara middle power. 
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6. Enviroment Motives 

Pada motif lingkungan terdapat indikator sebagai berikut, bantuan luar 

negeri bagi lingkungan yang lebih baik. Indikator ini merujuk pada bantuan luar 

negeri yang diberikan untuk menunjang perbaikan lingkungan di Vietnam. Korea 

Selatan dan Vietnam terus memperluas kerjasama lingkungan salah satunya 

konservasi lingkungan serta pengunaan sumber biologi untuk jangka waktu yang 

panjang
76

, selain itu juga adanya dukungan Korea Selatan terhadap green growth 

strategy Vietnam dengan mengalokasikan sebesar 2 Milliar USD melalui KOICA 

pada tahun 2013.
77

 Kemudian selanjutnya adalah indikator tanggung jawab 

internasional, dimana sebagai anggota DAC Korea Selatan bertanggungjawab 

untuk meningkatkan bantuan luar negeri di sektor lingkungan.
78
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Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 

Motives Of Aid 

Allocation 

Humanitarian 

Motives 

Reducing Poverty 

Tingkat pengurangan 

kemiskinan di Vietnam 

yang melalui ODA Korea 

Selatan 

Showing 

Compassion 

Jumlah korban perang 

yang mendapat bantuan 

melalui ODA Korea 

Selatan 

Economical 

Motives 

Trade 

Volume perdagangan 

yang meningkat antara 

Korea Selatan dan 

Vietnam 

Investment 
Volume investasi Korea 

Selatan di Vietnam 

Export 
Volume ekspor Korea 

Selatan di Vietnam 

Strategic 

Motives 

Bonding 

Banyakanya perjanjian 

kerjasama antara Korea 

Selatan dan Vietnam 

Embassies 
Terdapat kantor kedutaan 

Korea Selatan di Vietnam 

Security Alliance 

Banyaknya aliansi 

keamanan antara Korea 

Selatan dan Vietnam 

Peace and Security  

Banyaknya kerjasama 

atau perjanjian Korea 

Selatan dan Vietnam 

dalam menjaga keamanan 

dan perdamaian 

Ideology 

Motives 

Politics 

ODA yang diberikan 

Korea Selatan ke Vietnam 

atas dasar kesamaan 

politik  

Values 

ODA diberikan ke 

Vietnam karena adanya 

persamaan nilai konfusian 

Democracy 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam sebagai promosi 

nilai demokrasi 

Human Rights 

ODA diberikan ke 

Vietnam untuk ikut 

menangani masalah HAM 
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Identity 

Motives 

Experience and 

Knowledge 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam untuk 

menunjukan Korea 

Selatan sebagai salah satu 

negara yang memiliki 

cukup pengetahuan serta 

pengalaman dalam 

bantuan luar negeri 

Political Aims 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam sebagai salah 

satu agenda politik luar 

negeri Korea Selatan 

International 

Recognition 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam untuk mendapat 

perhatian internasional 

sebagai negara middle 

power yang mampu 

menjembatani Vietnam. 

Enviromental 

Motives 

 

Aid for a Better 

Enviroment 

 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam untuk perbaikan 

lingkungan dan wujud 

dari green growth 

strategy Korea Selatan 

 
International 

Responsibility 

ODA yang diberikan ke 

Vietnam sebagai bentuk 

kewajiban Korea Selatan 

dalam DAC OECD 
 

Sumber: diolah penulis dari konsep Aid Allocation Motives oleh Maria Andersson dalam Motives 

Behind Allocation of Aid: A Case Study Regarding Swedish Motives for Allocation Aid. 2009
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Alur Pemikiran 

Bantuan luar negeri digunakan Korea Selatan sebagai upaya memperkuat status Korea Selatan 

sebagai middle power serta memperluas pasar bagi industri Korea Selatan. Bantuan luar negeri 

terbesar diberikan kepada Vietnam. 

Motif alokasi bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam tahun 2011-2015 dengan 

menggunakan teori motives of aid allocation Maria Andersson 

Humanitarian 

Motives: 

- - Pengurangan 

kemiskinan 

- - Showing 

compassion 

Economical 

Motives: 

 

- Perdagangan 

- Investasi 

- Ekspor 

Strategic 

Motives: 

- Ikatan 

- Pembukaan 

kantor kedutaan 

- Aliansi 

keamanan 

- Perdamaian dan 

keamanan 

Ideology Motives: 

- Politik 

- Nilai-nilai 

- Demokrasi 

- Hak asasi 

manusia 

Identity Motives: 

- Pengalaman dan 

pengetahuan 

- Tujuan politik 

- Pengakuan 

Internasional 

Enviromental 

Motives: 

- Bantuan luar 

negeri bagi 

lingkungan yang 

lebih baik 

- Tanggungjawab 

internasional 

Motif yang paling dominan dalam alokasi bantuan luar negeri Korea 

Selatan ke Vietnam antara lain economical motive dan identity motives 
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2.5 Hipotesis 
 

Terdapat enam motif bantuan luar negeri yang telah dijabarkan oleh Maria 

Andersson, antara lain humanitarian motives, economical motives, strategic 

motives, ideology motives, identity motives, dan enviroment motives. Keenam 

motif ini digunakan untuk menganalisis bantuan luar negeri Korea Selatan ke 

Vietnam. Dari keenam motif  tersebut, motif yang lebih dominan ditemukan 

dalam pemberian bantuan luar negeri tersebut antara lain economical motives , 

motif ini ditemukan karena banyaknya kerjasama ekonomi yang terjalin antara 

Korea Selatan dan Vietnam sehingga dapat mewujudkan tujuan ekonomi Korea 

Selatan untuk membuka pasar baru bagi ekspor Korea Selatan di Vietnam, serta 

identity motives didasarkan pada ambisi Korea Selatan untuk menjadi aktor global 

negara pionir middle power di dunia internasional serta sebagai contoh dari 

keberhasilan bantuan luar negeri.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 
 

  Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa 

penelitian eksplanatif. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan penjelasan 

secara rinci kemudian menganalisa lebih mendalam terkait bantuan luar negeri 

Korea Selatan ke Vietnam. Terlebih dahulu penulis memaparkan seberapa besar 

volume bantuan luar negeri yang diberikan Korea Selatan kepada Vietnam, 

sehingga Vietnam merupakan negara resipien terbesar dari penerima official 

development assistance Korea Selatan jika dibandingkan dengan negara resipien 

lainnya. Selain itu dari berbagai kajian pustaka yang telah dilakukan, penulis 

menganalisis motif pemberian bantuan luar negeri oleh Korea Selatan ke 

Vietnam. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 
 

 Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada motif-motif dibalik 

pemberian bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam, terutama melalui 

bentuk bantuan luar negeri official develompent assistance, dari tahun 2011 

sampai tahun 2015. Pemilihan rentang waktu tahun 2011-2015 karena pada tahun 

tersebut merupakan The Five Years Plans dari ODA Korea Selatan. Kemudian 
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selanjutnya bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam akan memasuki babak 

baru komitmen peningkatan ODA pada periode berikutnya.  

 

3.3 Peringkat Analisis 
 

 Peringkat analisis (level of analysis) yang digunakan penulis dalam tulisan 

ini yaitu analisis dari level negara. Negara yang kemudian menjadi fokus analisis 

dalam penelitian ini adalah Korea Selatan sebagai negara pendonor. Penulis akan 

menganalisis kepentingan negara pendonor dalam alokasi pemberian bantuan luar 

negeri di negara resipien, dengan menganalisis kepentingan masing-masing 

negara dalam hubungan bilateral tersebut, maka penulis dapat menemukan motif 

alokasi bantuan luar negeri.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data sekunder. Data tersebut didapatkan melalui studi pustaka, 

yakni data-data yang di  berasal dari bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas peneliti. Penulis 

mengumpulkan data dari berbagai literatur, yaitu berupa buku-buku, dokumen, 

jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, dan situs-situs internet maupun laporan-

laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
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3.5 Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis 

data kualitatif, dimana penulis menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-

fakta yang ada, kemudian mencari korelasi antara satu dengan lainnya. Setelah 

melakukan hal tersebut langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menarik 

kesimpulan. Teknik analisis data kualitatif  juga bertujuan menjadikan penjelasan 

lebih sistematis. Adapun tabel dan angka-angka akan membantu memperkuat dan 

menjelaskan analisis kualitatif. 

 

3.6 Sistematika Penulisan 
 

 Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan di  dalam penelitian ini 

akan menjadi sebagai berikut : 

Bab I (Pendahuluan): 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta 

manfaat penelitian. Latar belakang masalah memaparkan tentang bantuan luar 

negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam, dimana Vietnam merupakan negara 

recepient terbesar dari ODA Korea Selatan, terutama jika dibandingkan dengan 

negara negara ASEAN lainnya yang mungkin lebih berpotensi secara sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia. Vietnam secara konsisten menjadi 

negara utama tujuan bantuan luar negeri Korea Selatan. Oleh karena itu penulis 

akan menganalisis motif pemberian bantuan luar negeri Korea Selatan ke 
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Vietnam. Analisis ini dilakukan untuk mengungkapkan apakah terdapat motif lain 

selain dengan motif ekonomi yang umumnya tertemukan dalam motif pemberian 

bantuan luar negeri. Selain itu penulis juga memaparkan ODA yang diberikan 

oleh Korea Selatan ke Vietnam. Penulis juga akan menuliskan apa yang menjadi 

hal yang ingin dikaji oleh penulis beserta dengan tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. 

 

Bab II (Kerangka Pemikiran): 

  Bab ini berisi studi terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam 

melakukan penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi kajian teoritik yang penulis 

gunakan untuk menganalisis kasus, definisi konseptual dari konsep yang penulis 

gunakan, definisi operasional, alur pemikiran terkait pembahasan dalam penelitian 

ini, serta argumen utama terkait kasus yang sedang diteliti. 

Bab III (Metode Penelitian): 

 Bab ini berisi metode penelitian seperti apa yang digunakan oleh penulis, 

bagaimana ruang lingkup penelitiannya, apa peringkat analisis yang digunakan 

oleh penulis, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan 

dalam mengolah data-data yang telah peneliti dapatkan. 

Bab IV(Gambaran Umum Bantuan Luar Negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam): 

 Bab ini menjelaskan mengenai sejarah dimulainya bantuan luar negeri dari 

Korea Selatan ke Vietnam. Lalu juga akan membahas mengenai dinamika bantuan 

luar negeri Korea Selatan ke Vietnam, sejarah ODA Korea Selatan serta gambaran 

umum mengenai hubungan Korea Selatan dan Vietnam. 
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Bab V (Analisis Motif Bantuan Luar Negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam): 

 Bab ini berisi hasil analisis penulis mengenai motif-motif apa saja yang 

terdapat dalam pemberian bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam. Selain 

itu penulis juga memaparkan hal-hal yang dilakukan Korea Selatan terkait 

bantuan luar negeri ke Vietman yang memenuhi indikator motif bantuan luar 

negeri. 

Bab VI  (Kesimpulan): 

 Bab ini berisi kesimpulan terkait pembahasan yang telah dituliskan dari 

bab I hingga penjelasan di bab V. 
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BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM BANTUAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN 

MELALUI OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE KE VIETNAM 

 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang bantuan luar negeri dari Korea Selatan. 

Untuk mengetahui seperti apa bantuan luar negeri Korea Selatan, terutama 

bantuan luar negeri ke Vietnam, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai sejarah bantuan luar negeri Korea Selatan. kemudian penulis juga akan 

menjelaskan mengenai dinamika bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam, 

profil ODA Korea Selatan serta gambaran umum mengenai hubungan Korea 

Selatan dan Vietnam, terutama dalam rentang waktu tahun 2009-2015. 

 

4.1 Sejarah Bantuan Luar Negeri ODA Korea Selatan 
 

Korea Selatan muncul sebagai negara dengan perekonomian yang 

berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada masa pasca perang 

Korea, Korea Selatan mengalami keterpurukan ekonomi. Kemudian melalui 

bantuan luar negeri yang diberikan Korea Selatan memperbaiki keadaan 

domestiknya dengan melakukan industrialisasi serta perbaikan fasilitas 

pendidikan yang menunjang pertumbuhan ekonomi Korea Selatan.  

Setelah pertumbuhan ekonomi yang cepat selama 40 tahun pasca perang 

Korea berakhir, Korea Selatan berhasil bertransformasi menjadi negara maju, 

serta berhasil keluar dari ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, bahkan 
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mampu memposisikan negaranya sebagai negara donor. Sehingga Korea Selatan 

mempunyai karakteristik penting sebagai negara yang pernah menjadi penerima 

ODA serta negara yang mendonorkan ODA. 

 

Gambar 4.1 Timeline Korea Selatan sebagai penerima ODA

 

(sumber: Korea’s official development assistante white paper 2014) 

 

Berdasarkan Korea’s official development assistante white paper 2014, 

pada tahun 1945 Korea Selatan menerima bantuan luar negeri pertama pasca 

perang Korea.
79

 Bantuan luar negeri ini sebagian besar dialokasikan untuk 

                                                           
79

 “Korea’s Official Development Assistante White Paper 2014”. Loc.cit  , hal. 23 
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bantuan kemanusiaan seperti kebutuhan makanan dan obat-obatan bagi 

masyarakat Korea Selatan, serta dialokasikan juga untuk investasi di bidang 

industri. Kemudian pada tahun 1950an bantuan luar negeri di Korea Selatan lebih 

digunakan untuk kebutuhan militer dan perbaikan pasca perang. 

Pada tahun 1960-1970, bantuan luar negeri yang diberikan kepada Korea 

Selatan digunakan sebagai modal dalam pembangunan ekonomi. Korea selatan 

kemudian membentuk institusi legal yang menerima foreign direct investment  

dari negara donor. Pada masa ini pemerintah Korea Selatan membentuk Five-Year 

Economic Development Plans, yang fokus pada pembangunan industri serta 

infrastuktur sosial. Pada periode tahun kedua Five-Year Economic Development 

Plans pinjamin lunak kepada Korea meningkat dan berpengaruh pada 

pertumbuhan nilai investasi yang mencapai 9,7%. Peningkatan investasi terus 

meningkat pada periode tahun ketiga dan keempat dari Five-Year Economic 

Development Plans terutama di bidang industri.
80

 

Pada akhir tahun 1970an – 1990 volume ODA ke Korea Selatan berkurang 

karena pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang semakin meningkat.
81

 Tahun 

1995 Korea Selatan berhasil keluar dari daftar penerima bantuan luar negeri 

menurut World Bank, dan tahun 2000 keluar dari daftar penerima bantuan luar 

negeri menurut OECD. 

 

 

 

                                                           
80

 Ibid, hal.24 
81

 Ibid, hal.26 
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Gambar 4.2 Timeline Korea Selatan sebagai negara pendonor ODA 

 

(sumber: Korea’s official development assistante white paper 2014) 

 

Berdasarkan gambar diatas, sejarah Korea Selatan sebagai negara donor 

dimulai pada tahun 1960an. Meskipun pada masa tersebut Korea Selatan juga 

merupakan negara yang masih menerima dana ODA. Aktivitas pertama Korea 

selatan sebagai donor yaitu dengan mengadakan program pelatihan untuk negara 

berkembang pada tahun 1963 yang merupakan bagian dari program kerjasama 

dengan USAID. Pada tahun 1967 Korea Selatan mulai mengirimkan tenaga ahli 

dalam program pelatihan yang bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) serta organisasi internasional lainnya.
82

 

Pada tahun 1970an, volume bantuan luar negeri dari Korea Selatan masih 

sangat kecil serta mendapat bantuan dari PBB maupun organisasi internasional 

lainnya. Kemudian tahun 1977, melalui Kementerian Luar Negeri Korea Selatan 

                                                           
82

 Ibid, hal.27 
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mengalokasikan ODA sebesar 900 miliar KRW dalam bentuk hibah kepada 

negara berkembang.
83

 

Bantuan luar negeri Korea Selatan semakin meningkat pada tahun 1980an. 

Tahun 1982, Korea Selatan melalui Korea Development Institute (KDI) 

mengadakan International Development Exchange Program, yaitu program bagi 

pemerintah dari negara berkembang untuk mempelajari pengalaman Korea 

Selatan dalam pembangunan ekonomi dan model pembangunan ekonomi.
84

 Korea 

Selatan kemudian memperluas alokasi ODA tidak hanya melalui Kementerian 

Luar Negeri, ODA juga diberikan kepada kementerian lainnya seperti pada 

Kementerian Kontruksi untuk menyediakan kerjasama dalam bidang kontruksi 

dengan negara berkembang dan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk 

membuat proyek pelatihan tenaga kerja. Melalui ODA, Korea Selatan mulai 

menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara berkembang dalam bidang 

ekonomi. 

Keseriusan pemerintah Korea Selatan dalam memperkuat bantuan luar 

negerinya ditunjukan dengan mendirikan badan yang bertugas dalam 

implementasi ODA. Pada tahun 1987 dibentuklah Economic Development 

Cooperation Fund (EDCF) oleh Kementerian Keuangan Korea Selatan, yang 

bertugas untuk mengimplementasikan ODA dalam bentuk pinjaman lunak. 

Kemudian tahun 1991 melalui Kementerian Luar Negeri dibentuklah Korea 

International Cooperation Agency (KOICA)  yang bertugas untuk implementasi 

ODA dalam bentuk hibah. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan 

                                                           
83

 Ibid, hal.28 
84

 Ibid 
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keseriusannya dalam bantuan luar negeri membuat Korea Selatan semakin aktif 

dalam dunia internasional terutama dalam pembangunan internasional.
85

  

 

4.2 Mekanisme Koordinator ODA Korea Selatan 
 

Gambar 4.3 Mekanisme koordinator ODA Korea Selatan 

 

(sumber: Korea’s official development assistante white paper 2014)
86

 

 

Mekanisme koordinasi dalam ODA Korea Selatan meliputi tiga level 

yaitu, pembuat kebijakan dan institusi koordinasi pada level pertama, departemen 

pengawasan pada level kedua, dan badan implementasi pada level ketiga. 

                                                           
85

 Ibid, hal.29 
86

 Ibid, hal.38 
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Pada level pertama, Committee for International Development 

Cooperation (CIDC) merupakan badan pemerintahan tertinggi dalam strucjtur 

koordinasi ODA Korea Selatan. CIDC dipimpin oleh perdana menteri dan 

memiliki anggota yang terdiri dari 15 menteri, kepala KOICA dan Eximbank, 

serta tenaga ahli sipil. Tugas utama dari CIDC adalah menentukan isu-isu yang 

berkaitan dengan ODA serta menkoordinasi strategi dan kebijakan ODA Korea 

Selatan. CIDC mempunyai dua sub-komite yaitu working committee dan sub-

committee for evaluation. 

Untuk mengawasi ODA Korea Selatan, pada level kedua terdapat 

departemen pengawasan yaitu Kementerian Strategis dan Keuangan (MOSF) dan 

Kementerian Luar Negeri (MOFA). Tugas utama kedua kementerian ini adalah 

menyusun kebijakan mid-term ODA dan annual implementation strategies, serta 

memonitor proses implementasi ODA. Kementerian ini juga mengawasi ODA 

bilateral dan multilateral. MOSF membawahi EDCF serta mempercayakan Korea 

Eximbank untuk mengatur dana ODA. Sedangkan MOFA mengawasi ODA 

melalui KOICA yang merupakan badan implementasi bantuan ODA berupa 

hibah. MOFA juga bertugas untuk menfasilitasi kerjasama Korea Selatan dengan 

negara donor lainnya dan organisasi internasional. 

Kemudian pada level ketiga merupakan badan implementasi ODA. Badan 

yang berwenang untuk mengimplementasi ODA Korea Selatan adalah Korea 

Eximbank dan KOICA. Korea Eximbank bertanggungjawab pada operasi dan 

administrasi EDFC, dan KOICA bertanggungjawab pada bantuan hibah dan 

bantuan teknis. EDCF menyediakan bantuan dalam bentuk pinjaman lunak yang 
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meliputi pinjaman proyek pembangunan, pinjaman alat, serta pinjaman public-

private partnership. Sedangkan KOICA menyediakan bantuan berupa hibah dan 

bantuan teknis seperti program pelatihan, konsultasi pembangunan, program 

World Friends Korea, dan pengiriman tenaga ahli. Sektor utama yang terdapat 

dalam agenda KOICA yaitu pendidikan, kesehatan, pemerintahan, agraria dan 

perikanan, industri dan energi. 

 

4.3 Proses Implementasi ODA Korea Selatan 
 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi ODA Korea Selatan, terdapat 

tiga level yang memiliki tugas masing-masing dalam implementasi ODA, ketiga 

level ini saling berkontribusi pelaksanaan ODA. Berikut proses implementasi 

Korea Selatan: 

1. Policy-making process 

Kebijakan bantuan luar negeri ODA Korea Selatan diputuskan oleh CIDC 

dengan perdana menteri sebagai kepala tertinggi.
87

 Kebijakan tersebut di 

rundingkan dalam pertemuan CIDC dan untuk mencapai suatu kebijakan 

terkait ODA maka dilakukan konsensus oleh anggota CIDC yang berasal 

dari kementerian terkait, badan implementasi, dan tenaga ahli. Kebijakan 

ini bersifat mengikat secara legal dan akan disetujui jika mendapat lebih 

dari separuh suara anggota CIDC. 

 

 

                                                           
87
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2. Proses koordinasi ODA 

Dalam proses pengawasan ODA, kementrian terkait yaitu MOSF dan 

MOFA akan mengeliminasi rencana proyek ODA yang kurang sesuai 

dengan kebijakan ODA dan proyek yang dianggap overlapping. Kemudian 

rencana proyek yang telah dikoordinir oleh MOSF dan MOFA akan 

diserahkan ke Prime Minister Office (PMO), yang kemudian akan 

menentukan daftar proyek ODA dan akan diajukan kepada CIDC. 

3. Prosedur implementasi ODA 

Meskipun secara umum prosedur implementasi ODA dilakukan melalui 

prosedur yang hampir sama, namun prosedur implementasi ODA 

dibedakan berdasarkan jenis bantuannya.  

a) Prosedur implementasi pada pinjaman lunak dimulai dari 

identifikasi proyek, permintaan pinjaman, penilaian proyek, 

keputusan pemerintah Korea pada pinjaman EDCF, perjanjian 

pinjaman, implementasi proyek, kemudian penyelesaian dan 

evaluasi proyek. Pada tahapan identifikasi proyek, proyek yang 

diutamakan adalah proyek yang berkaitan dengan rencana 

pembangunan pada negara partner. Setelah itu negara calon 

resipien harus mengajukan permintaan pinjaman secara resmi 

kepada pemerintah Korea melalui kantor Kedutaan Korea Selatan 

yang terdapat di negara tersebut. Permintaan resmi tersebut di 

kirim ke MOSF dan MOSF akan meminta penilaian proyek kepada 

Eximbank Korea yang berwenang dalam implementasi pinjaman 
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lunak. Setelah dilakukan penilaian proyek, maka MOSF yang akan 

menentukan diterima atau tidaknya permintaan pinjaman lunak. 

Setelah itu pemerintah Korea dan pemerintah negara calon resipien 

akan  menandatangani perjanjian pinjaman lunak. Kemudian 

implementasi proyek akan di monitori melalui laporan proses 

pelaksanaan proyek dari negara resipien. Setelah proyek telah 

dilaksanakan, negara resipien harus memberikan laporan kepada 

Eximbank Korea yaitu Project Completion Report. 

b) Untuk bantuan luar negeri berupa hibah, prosedur implementasnya 

yaitu identifikasi proyek, persetujuan permintaan proyek, 

feasibility study, pemilihan proyek, konfirmasi perincian proyek, 

konsultasi antara pemerintah Korea dan pemerintan negara calon 

resipien, memilih organisasi yang akan mengimplementasi proyek, 

evaluasi proyek, kemudian ex-post management. Pemerintah Korea 

memprioritaskan proyek yang berkaitan dengan pengurangan 

kemiskinan di negara calon resipien. Negara calon resipien 

mengajukan permintaan hibah secara resmi melalui konsultasi 

antar pemerintah Korea dan pemerintah negara calon resipien. 

Kemudian badan implementasi akan mengkaji proyek dengan 

melakukan feasibility study dan mengirimkan tenaga ahli di negara 

calon resipien. Badan implementasi juga yang menentukan 

perincian proyek berdasarkan aspek ekonomi, lingkungan, dan 

teknikal. Proyek-proyek tersebut akan diuji dalam Inter-Agency 
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Grants Committee dan akan dipilih proyek yamg disetujui. Proyek 

hibah yang disetujui tersebut kemudian di konsultasikan antara 

kedua negara dan kedua negara akan menandatangani Record of 

Disscussion untuk bantuan luar negeri berupa hibah. Pada 

implementasi proyek, akan dipilih perusahaan dan konsultan yang 

sesuai dengan perincian proyek. Evaluasi proyek akan dilakukan 

setelah satu tahun selesainya proyek dan ex-post evaluation atau 

lebih dari satu tahun pasca selesainya proyek. 

 

4.4 Bantuan Luar Negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam 
 

 Vietnam merupakan salah satu negara yang banyak menerima bantuan luar 

negeri, salah satunya dari Korea Selatan. Hal ini tidak terlepas dari kedekatan 

Korea Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi dan 

diplomatik. Aktifitas bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam pertama kali 

terjadi sebelum normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, yaitu pada tahun 

1991 melalui KOICA.
88

 Pada tahun 2012, Korea Selatan berhasil menempati 

peringkat ke 2 sebagai negara donor ODA terbesar di Vietnam.
89

 

 

4.4.1 Jumlah dan Bentuk Bantuan Luar Negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam 

Selama 20 tahun terakhir Vietnam merupakan negara yang paling banyak 

menerima ODA Korea Selatan, yaitu melalui KOICA sebesar 130 Juta USD 

                                                           
88

 Park Joon Woo, “Korea-Vietnam Bilateral Relations” diakses dari tanggal 5 Oktober 2016, 

hal.3 
89

 Ibid 



56 
 

dalam 35 proyek dan melalui EDCF sebesar 1,3 Miliar USD dalam 37 proyek.
90

 

Bahkan dari total distribusi net ODA Korea Selatan tahun 2005-2013 ke ASEAN 

sebanyak 1,9 Miliar USD atau sebesar 43,9% dialokasikan ke Vietnam.
91

 Dengan 

menerima hampir 50% dari total keseluruhan ODA, Vietnam merupakan negara 

yang paling banyak menerima bantuan ODA dari Korea Selatan. Pada tahun 2009, 

Vietnam menjadi negara resipien utama dari pinjaman EDCF.
92

  

Berikut merupakan proyek yang merupakan alokasi ODA Korea Selatan di 

Vietnam yang dibedakan menjadi grants dan loans. 

Tabel 4.1 Daftar Alokasi ODA di Vietnam tahun 2011-2015 melalui KOICA
93

 

Bidang Nama proyek/program Tahun Jumlah dana 

(1000 USD) 

Kesehatan 

Capacity building untuk pembentukan 

sistem asuransi kesehatan 

2011-

2013 

238 

Pembentukan rumah sakit umum di area 

pusat di Vietnam 

2006-

2012 

8.331 

Mendukung peningkatan sistem asuransi 

kesehatan 

2011-

2013 

131 

Pendidikan 

Penguatan kapasitas dalam pembentukan 

national skill testing dan sertifikasi sistem 

di vietnam 

2010-

2013 

687 

Support for establishment of qualification 

exam for national technical competence 

2010-

2013 

155 

Pembaharuan sekolah pelatihan 

vocational secondary di provinsi Quang 

Tri 

2011-

2013 

55 

Pembentukan Korea-Vietnam College of 

Technology di Bac Glang 

2010-

2014 

578 

Peningkatakn kapasitas CLMV untuk 

membentuk ASEAN-ROK cyber 

2010-

2012 

1080 
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university di Vietnam 

 
Establishment of Vietnam-Korea 

Industrial Technical Vocational College 

in Bac Giang 

2010-

2013 

3.548 

Improvement of vocational training 

center in Quang Tri 

2011-

2013 

2.322 

Improvement of youth vocational colleges 

for ethnic minorities in central plateau 

region 

2013-

2015 

572 

Development and capability 

strengthening of Industrial Safety and 

Health Training Center 

2013-

2015 

568 

Elevation of Korea-Vietnam Friendship 

IT College to four-year university status 

2013-

2015 

1659 

Improvement of ASEAN e-Learning 

program  

2010-

2013 

165 

Sektor 

pemerintahan 

Foundation of an intergrated information 

system for the Vietnam Competition 

Authority  

2011-

2014 

326 

Meningkan pelatihan pada hakim di 

Vietnam 

2008-

2012 

248 

Meningkan pelatihan pada hakim di 

Vietnam 

2013-

2015 

2.267 

Sektor energi 

dan industri 

Peningkatkan master plan pada Hue 

Development (DEEP) 

2011-

2013 

1084 

Editing master plan di provinsi Hue 
2011-

2013 

824 

Pembentukan master plan untuk state-led 

green growth 

2013-

2015 

 

Sektor 

teknologi 

(ICT project) 

Peningkatakn kapasitas CLMV untuk 

membentuk Korea-ASEAN cyber 

university di Vietnam 

2010-

2012 

927 

Pembentukan sistem managemen transfer 

elektronik terintegrasi  

2009-

2013 

25 

Pembentukan sistem kualifikasi bagi 

national teknical qualification 

2010-

2013 

155 

Capacity building untuk ASEAN e-

learning 

2010-

2013 

165 
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Pembentukan sistem data terintegrasi 

bagi Vietnam copmetition authority 

2011-

2014 

329 

Mendukung pembangunan manajemen 

sistem data terintegrasi for land data 

2012-

2015 

1.110 

Mendukung peningkatan Korea-Vietnam 

IT College to four-year university status 

2012-

2016 

1659 

TOTAL HIBAH 27.540 

 

Tabel diatas berisi bantuan luar negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam 

yang bagi berdasarkan bentuk bantuannya berupa hibah. Bantuan luar negeri yang 

diberikan kepada Vietnam dialokasikan di beberapa sektor. Melalui KOICA, 

Korea Selatan terlibat dalam proyek-proyek seperti pengembangan sumber daya 

manusia, pendidikan, kesehatan, pelatihan, serta bantuan kemanusiaan. 

Tabel 4.2 Daftar Alokasi ODA Korea Selatan di Vietnam tahun 2011-2015 

melalui EDCF
94

 

Nama Program Tahun Jumlah Dana 

Medical Equipment Supply to Central Region 

Center for Nuclear Medicine and Radiotherapy at 

Danang Ho 

2011 

 

10 juta USD 

Medical Equipment Supply to Lao Cai General 

Hospital Project 

13,6 juta USD 

Solar Cell Project of Quang Binh Province 12 juta USD 

Long Xuyen Sewerage, Drainage and Wastewater 

Treatment System Project 

46 juta USD 

Government Information Database Center Program 100 juta USD 

Support Program to Respond to Climate Change 2012 30 juta USD 

                                                           
94

EDCF All Projects,  

https://www.edcfkorea.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=005002001001007 diakses 

pada 24 November 2016 

https://www.edcfkorea.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=005002001001007
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Lo Te - Rach Soi Highway Construction Project 
 

200juta USD 

Hung Yen Wastewater Network and Treatment 

System Project 

23juta 

(kerjasama 

dengan ADB) 

Medical Equipment Supply to National ENT 

Hospital Project 

2013 

 

19 Juta USD 

Developing Hanoi University of Pharmacy to 

become a National Specialized University 

45 Juta USD 

Expansion of Thien Tan Water Plant Project- 

Phase II (supplementary) 

15 Juta USD 

Support Program to Respond to Climate Change-

Phase II 

20 Juta USD 

Hung Ha Bridge Construction Project 117 Juta USD 

Vam Cong Bridge Connecting Road Construction 

Project 
2014 

32,8 juta USD 

Project of Medical Equipment Supply for Tan Chau 

Regional General Hospital, An Giang Province 

3 juta USD 

Tieu Can General District Hospital Medical 

Equipment Provision Project 

 3 juta USD 

Thinh Long Bridge Construction Project 46 juta USD 

Tra Vinh Water Supply Project 25,7 juta USD 

Support Program to Respond to Climate Change III 10 juta USD 

Len River and Hoang Mai River Estuary 

Development Project 
2015 

76,9 juta USD 

Duc Tho District General Hospital Medical 

Equipment Provision Project 

 3 juta USD  

Supply of Medical Equipment to Lac Thuy General 

District Hospital 

 3 juta USD 

Supply of Equipment to Medical Center of Quy 

Nhon city 

 3 juta USD 
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TOTAL PINJAMAN LUNAK  857 Juta USD 

 

Alokasi terbesar dari ODA Korea Selatan yaitu pada sektor infrastruktur 

sosial ekonomi, dimana jumlah dana yang diberi lebih besar daripada sektor 

lainnya. Dengan memfasilitasi infrakstruktur di Vietnam dapat memudahkan 

akses bagi Korea Selatan untuk mencapai kepentingannya di Vietnam. 

4.5 Hubungan Korea Selatan dan Vietnam 
 

4.5.1 Politik 

 Normalisasi hubungan diplomatik dan politik kedua negara terjadi pada 

tahun 1992.
95

 Sebelumnya hubungan kedua negara tersebut kurang baik 

disebabkan sejarah panjang keterlibatan tentara Korea Selatan di perang Vietnam. 

Sejak dilakukannya normalisasi diplomatik, hubungan kedua negara menujukan 

peningkatan yang pesat. Hubungan kedua negara meningkat dari negara partner 

menjadi “Comprehensive Partnership in the 21st Century” tahun 2001 dan 

“Strategic Cooperative Partnership” pada tahun 2009.
96

 Korea Selatan dan 

Vietnam memperkuat hubungan kerjasama dengan menerapkan sister relationship 

yang melibatkan lebih dari 30 kota dan provinsi dikedua negara. Dalam ranah 

internasional, kedua negara saling menujukan dukungan masing-masing dalam 

keterlibatan di organisasi internasional maupun keterlibatan dalam isu 

internasional. Vietnam mendukung keterlibatan Korea Selatan dalam hubungan 

                                                           
95

 Park Joon Woo, Loc.cit, hal.1 
96

 Bach Thi Ngoc Trang ,“Similarities Of Vietnam And South Korea – Linking To The Strategy 

Cooperation Partnership And Its Future Direction” diakses dari pada 5 Oktober 2016, Hal.90 
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strategisnya dengan negara-negara ASEAN. Korea Selatan juga menujukan 

dukungannya terhadap pasar ekonomi Vietnam serta memberikan dukungan 

ketika Vietnam terpilih sebagai chairman ASEAN pada G-20 Summit di Seoul.
97

 

 

4.5.2 Ekonomi 

 Hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan Vietnam melalui 

perdagangan sudah dimulai sejak tahun 1980an. Pasca normalisasi hubungan 

diplomatik antar kedua negara serta adopsi kebijakan Doi Moi oleh Vietnam yang 

merubah orientasi pasar ekonominya menjadi pasar ekonomi sosialis, kerjasama 

ekonomi kedua negara semakin meningkat.. Diantara negara CLMV (Cambodia, 

Laos, Myanmar, Vietnam), volume perdagangan Korea Selatan dan Vietnam 

adalah yang paling terbesar, 

                                                           
97
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Gambar 4.4 Perdagangan Korea Selatan dan Negara-negara CLMV                

 

(sumber: Korean Institute for International Economic Policy)
98

 

 Berdasarkan gambar tabel diatas, volume dan pertumbuhan perdagangan 

Korea Selatan dan Vietnam merupakan yang terbesar dari antara negara CLMV 

lainnya. Perdagangan antara kedua negara terus meningkat meskipun sempat 

mengalami penurunan pada saat terjadi krisis di kawasan Asia Timur. Volume 

perdagangan kedua negara tahun 1991 sebesar 240 Juta USD dan meningkat 

sampai dengan 20 kali lipat sebesar 4.852 Juta USD pada tahun 2006.
99

 

                                                           
98

 Thanh Hoan Phan, Ji Young Jeong, “An Analysis of Korea-Vietnam Bilateral 

Trade Relation”, diakses dari pada 24 November 2016, hal. 266 
99

 Ibid, hal.268 



63 
 

Untuk ekspor dan impor, Vietnam juga merupakan negara tujuan utama 

dan terbesar dibandingkan dengan negara CLMV. Pada tahun 2006, nilai ekspor 

Vietnam mencapai 3.927 Juta USD dan nilai impor sebesar 924 Juta USD.
100

 

Hubungan ekonomi kedua negara tidak lepas dari banyaknya nilai 

investasi Korea Selatan di Vietnam. Pada tahun 2012, nilai investasi Korea 

Selatan mencapai 24 Miliar USD.
101

 Kedua negara terus meningkatkan two-way 

trade untuk mencapai nilai perdagangan sebesar 20 Miliar USD tahun 2015 dan 

30 Milliar USD pada tahaun 2020.
102

 

 

4.5.3 Budaya 

 Kerjasama dibidang budaya antara Korea Selatan dan Vietnam  tidak lepas 

dari banyaknya persamaan hubungan sejarah dan budaya. Perjanjian kerjasama 

dalam bidang budaya pertama kali ditandatangani tahun 1994. Kemudian pada 

tahun 2006 Korea Selatan meresmikan Korea Cultural Center di Hanoi
103

 dan 

pada tahun 2013 mendirikan Korea Tourism Office di Hanoi.
104

 Korea Selatan dan 

Vietnam secara rutin melakukan pertukaran budaya melalui festival film, pameran 

budaya, pertunjukan seni yang diadakan di kedua negara. Pada tahun 2013 

diadakan “2013- Korea Tourism Year in Vietnam” dalam rangka mempromosikan 

budaya kedua negara.
105

 Selain itu budaya kontemporer juga cukup 

                                                           
100
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101
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104

 Katharine H.S. Moon, “South Korea’s Demographic Changes and their Political Impact” 

diakses dari pada 5 Oktober 2016, hal. 19 
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diperhitungkan dalam hubungan dibidang budaya kedua negara. Budaya Korean-

Pop atau hallyu banyak digemari oleh kalangan muda masyarakat Vietnam..
106

  

                                                           
106

 Park Joon Woo, Loc.cit, hal.3 
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BAB V 

 

ANALISIS MOTIF ALOKASI BANTUAN LUAR NEGERI KOREA 

SELATAN MELALUI OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE KE 

VIETNAM TAHUN 2011-2015 

 

Dalam bab ini penulis akan menganalisis lebih dalam motif yang terdapat 

dalam alokasi bantuan luar negeri Korea Selatan melalui official development 

assistance ke Vietnam tahun 2011-2015. Penulis akan menggunakan konsep 

donor characteristic dari Carol Lancaster, dimana konsep ini memiliki indikator 

yang dapat membantu penulis untuk menganalisis karaktaristik Korea Selatan 

sebagai negara donor, sehingga perlu untuk menggunakan konsep ini untuk 

memperdalam analisis terkait motif dari negara donor. Kemudian setelah 

menentukan karakterisik Korea Selatan sebagai negara donor, penulis akan 

mengaplikasikan konsep utama yang digunakan untuk menganalisis motif alokasi 

bantuan luar negeri yaitu motives of aid allocation dari Maria Andersson, dengan 

mengunakan indikator–indikator yang telah ditentukan dalam konsep tersebut. 

 

5.1 Donor characteristic 
 

Menurut Carol Lancaster, dewasa ini semakin banyak organisasi 

internasional maupun negara yang ikut serta dalam memberikan bantuan luar 

negeri. Tidak lagi hanya negara donor utama yang tergabung dalam DAC-OECD 

saja, tetapi juga negara yang dikategorikan sebagai “middle-income” seperti Korea 
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Selatan, Turki dan Thailand juga ikut serta dalam memberikan bantuan luar 

negeri. Bantuan luar negeri terus diberikan dengan berbagai tujuan salah satunya 

adalah tujuan pembangunan. Namun juga terdapat tujuan-tujuan lain yang 

terdapat dalam aktivitas bantuan lar negeri oeh negara donor. Karena itu untuk 

dapat menganalisis tujuan bantuan luar negeri tersebut maka Carol Lancaster 

mengidentifikasi empat kategori dari politik domestik yang dapat mempengaruhi 

negara donor dalam aktivitas bantuan luar negerinya, yaitu ideas, institutions, 

interests, serta organizations.  

a. Ideas 

Pada kategori ideas terdapat dua jenis ideas yang paling fundamental 

dalam menentukan ideas suatu negara donor. Yang pertama adalah worldviews 

yaitu nilai yang dianut suatu negara, yang menentukan suatu hal sehingga dapat 

dikatakan benar atau salah, nilai ini didasari oleh budaya, ideologi, serta 

kepercayaan negara tersebut. Berkaitan dengan worldviews, Korea Selatan melihat 

dirinya sebagai salah satu negara  yang berhasil keluar dari masa krisis karena 

mendapat bantuan luar negeri. Oleh karena itu Korea Selatan ingin berkontribusi 

bagi dunia internasional melalui bantuan luar negeri untuk negara-negara miskin 

dan berkembang. Ini berkaitan juga dengan salah satu tujuan dari ODA Korea 

Selatan yaitu untuk ikut dalam menyelesaikan permasalahan global.  

Kemudian dengan adanya worldviews, maka akan memunculkan 

principled beliefs, yaitu norma kolektif dimana suatu identitas tertentu memiliki 

behavior atau tingkah laku yang sesuai dengan identitasnya. Sebagai negara yang 

telah masuk dalam daftar DAC-OECD, Korea Selatan merasa bertanggungjawab 
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pada komunitas internasional unutk semakin meningkatkan bantuan luar 

negerinya. 

b. Institutions 

Terjadinya perang korea yang memisahkan antara Korea Selatan dan 

Korea Utara menjadi titik balik bagi Korea Selatan yang kemudian 

bertransformasi menjadi negara republik dan menganut sistem demokrasi. Pada 

Mei 1948 pertama kalinya Korea Sekatan mengadakan pemilihan pada anggota 

national assembly, kemudian dipilih juga presiden dan wakil presiden pertama 

Korea Selatan yang dipilih secara jalur pemilihan langsung. Setelah melalui 

proses pemilihan tersebut pada ada tanggal 15 Agustus 1948 secara resmi The 

Republic of Korea (RoK) menjadi negara demokrasi yang telah diakui oleh 

PBB.
107

 Transformasi ini juga mendapat banyak pengaruh dari negara great 

power yaitu Amerika Serikat, yang mana pada pasca perang Korea, Amerika 

serikat merupakan salah satu negara donor terbesar di Korea Selatan. 

Dalam jangka waktu penelitian yaitu tahun 2011-2015, terjadi pergantian 

kepala negara di Korea Selatan, yaitu tahun 2011-2012 dipimpin oleh Presiden 

Lee Myung Bak, kemudian pada tahun 2013 sampai dengan batas waktu 

penelitian tahun 2015 dipimpin oleh Presiden Park Geun Hye yang merupskan 

presiden perempuan pertama Korea Selatan.
108

 kedudukan sebagai presiden 

merupakan kedudukan tertinggi di eksekutif pemerintahan Korea Selatan. 
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 Transition to a Democracy and Transformation into an Economic Powerhouse, 

http://www.korea.net/AboutKorea/History/Transition-Democracy-Transformation-Economic-

Powerhouse pada 16 November 2016 
108

 Executive, Legislature and the Judiciary, http://www.korea.net/Government/Constitution-and-

Government/Executive-Legislature-Judiciary  pada 16 November 2016 
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Selama masa pemerintahaan presiden Lee Myung Bak maupun presiden 

Park Geun Hye, kedua pemimpin Korea Selatan ini menempatkan bantuan luar 

negeri ODA sebagai salah satu alat yang fundamental bagi kebijakan luar negeri 

Korea Selatan. kebijakan Korea Selatan yang ingin semakin terintegrasi dengan 

dunia internasional serta keinginan Korea Selatan menjadi pionir bagi negara 

middle power yang berpengaruh baik di regional maupun internasional, 

menjadikan ODA sebagai alat yang menjanjikan untuk tercapainya tujuan 

kebijakan luar negeri. 

c. Interests 

Pada kategori interests, yaitu adanya keterlibatan dari kelompok 

kepentingan diluar pemerintah Korea Selatan dalam menyediakan bantuan luar 

negeri. Salah satunya yaitu kerjasama antara KOICA dengan Ministry of Science, 

ICT, and  Future Planning (MSIP) dan Korea Institute of Science and Technology 

(KIST) dalam proyek Vietnam-Korea Institute of Science and Tehchnology (V-

KIST) yaitu pengadaan berbagai macam program pelatihan di bidang teknologi.  

Pada proyek yang telah dimulai tahun 2013 ini, pemerintah Korea telah 

menyediakan sebanyak 35 juta USD.
109

 Dengan adanya kerjasama dengan 

institusi diluar pemerintah, maka kelompok kepentingan diluar pemerintah Korea 

Selatan juga ikut serta dalam aktivitas bantuan luar negeri. 
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d. Organizations 

Pada kategori organizations, diartikan sebagai terdapatnya organisasi atau 

lembaga yang dibuat khusus untuk mengatur bantuan luar negeri Korea Selatan. 

Korea Selatan memiliki dua lembaga resmi pemerintah yang dibentuk untuk 

mengelola bantaun luar negerinya, yaitu Economic Development Cooperation 

Fund (EDCF)  pada tahun 1987.
110

 EDCF mengelola ODA dalam bentuk 

pinjaman lunak. Kemudian pada tahun 1991 Korea Selatan membentuk Korea 

International Cooperation Agency (KOICA), yang bertugas mengelola ODA 

dalam bentuk hibah.
111

 Dengan dibentuknya dua lembaga yang ditugaskan dalam 

mengelola ODA Korea Selatan, hal ini menunjukan keseriusan Korea Selatan 

dalam mengelola bantuan luar negeri. Kedua lembaga ini telah dibentuk sebelum 

Korea Selatan resmi menjadi anggota DAC-OECD, mengingat sebagai anggota 

DAC memang dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola bantuan luar 

negeri.  Namun keseriusan Korea Selatan dalam bantuan luar negeri telah terlihat 

jauh sebelum tergabung sebagai anggota DAC-OECD.  

 

5.2 Motives of Aid Allocation 
 

Korea Selatan mengalokasikan bantuan luar negeri sesuai dengan arah 

kebijakan luar negerinya, dimana Korea Selatan dilabeli sebagai negara middle 

power. Jika dikaitkan dengan keamanan regionalnya dimana Korea Selatan masih 

terlibat dalam gencatan senjata dengan Korea Utara sejak tahun 1950 dan belum 

menemukan titik temu sampai sekarang sehingga menuntut Korea Selatan untuk 

                                                           
110
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111
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selalu memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk stabilitas kemanan 

perbatasan. Namun dewasa ini Korea Selatan menggeser arah kebijakan luar 

negerinya yang tidak lagi hanya mengutamakan keamanan perbatasan melainkan 

juga terintegrasi dengan isu internasional dan komunitas internasional. Bantuan 

luar negeri dianggap sebagai alat yang tepat untuk meningkatkan pengaruh serta 

eksistensi Korea Selatan di dunia internasional. Mengingat salah satu keberhasilan 

besar Korea Selatan adalah model pembangunannya yang disinyalir berhasil 

mendongkrak perekonomian Korea Selatan. Model pembangunan tersebut tidak 

lain didanai oleh bantuan luar negeri. Sehingga bantuan luar negeri sendiri 

merupakan poin penting dalam sejarah pembangunan Korea Selatan pasca perang 

Korea. 

Vietnam dipilih sebagai negara dimana sebagain besar bantuan luar negeri 

Korea Selatan dialokasikan ke Vietnam jika dibandingkan dengan negara resipien 

lainnya. Vietnam dan Korea Selatan memiliki banyak kesamaan baik dari sejarah, 

budaya, serta nilai yang dianut kedua negara. Meskipun kedua negara menganut 

ideologi yang berbeda, Korea Selatan dengan ideologi demokrasi dan Vietnam 

dengan ideologi komunisme, namun tidak menyurutkan keinginan Korea Selatan 

untuk terus meningkatkan ODA ke Vietnam. Bantuan ODA yang diberikan dalam 

Five Years plans Vietnam tahun 2011-2015 ditujukan terutama pada 

pembangunan infrastruktur 

Alokasi bantuan luar negeri Korea Selatan tidak lepas dari misi serta 

tujuan ODA yang secara umum terdapat dalam Korea’s official development 

assistance white paper yang diterbitkan pada tahun 2014. Misi ODA Korea 
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Selatan meliputi pengurangan kemiskinan, penegakan HAM bagi wanita dan 

anak-anak, pengaplikasian nilai-nilai kemanusiaan serta pembangunan 

berkelanjutan, promosi kerjasama ekonomi, perdamaian dan kemakmuran bagi 

komunitas internasional. Misi-misi tersebut digunakan dalam pembuatan 

kebijakan serta implementasi ODA Korea Selatan. Tujuan ODA Korea Selatan 

juga terdapat dalam ODA white paper, yaitu mengurangi kemiskinan serta 

mengingkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan institusi pembangunan 

di negara berkembang, meningkatkan kerjasama dan mutual exchange dengan 

negara-negara berkembang, berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan 

global. 

Kemudian terdapat juga prinsip ODA Korea Selatan antara lain, 

menghargai prinsip UN Charter, mendukung usaha dan kapasitas negara resipien, 

mempertimbangkan kebutuhan pembangunan negara resipien, memperluas 

peluang dalam mengekspor model pembangunan, promosi kerjasama, 

mempertimbangkan kebijakan luar negeri pemerintah Korea Selatan.
112

 

Tidak hanya itu, di dalam white paper ODA Korea Selatan 

mengkategorikan motif ODA secara umum berupa motif politik dan diplomasi, 

motif ekonomi, motif kemanusian, dan motif ketergantungan komunitas global. 

Namun dari keempat motif tersebut Korea Selatan hanya mengkaitkan 

kepentingan Korea Selatan yang termasuk dalam motif ekonomi, yaitu dengan 

melihat nilai ekspor yang besar di Asia Tenggara. Sehingga untuk memahami 

                                                           
112
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secara mendalam motif alokasi bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam, 

digunakan motives of aid allocation dari Maria Andersson. 

 

5.2.1 Humanitarian Motives 

5.2.1.1 Reducing Poverty  

Sebagai salah satu negara emerging donor, Korea Selatan menggunakan 

ODA untuk ikut dalam menangani berbagai permasalahan kemanusiaan. Tahun 

2006 Korea Selatan bergabung dalam UN Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs (OCHA) dan memimpin pertemuan OCHA Partnership 

2007 di Seoul.
113

 Sebagain besar bantuan kemanusiaan ditujukan ke Korea Utara 

yaitu berupa food aid yang merupakan alat dari kebijakan Sunshine Policy. 

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. 

Keikutsertaan Korea Selatan dalam forum-forum multilateral ini merupakan 

bentuk keseriusan Korea Selatan dalam bantuan kemanusiaan. Salah satu 

indikator yang menentukan terdapatnya motif kemanusiaan dalam bantuan luar 

negeri yaitu mengurangi kemiskinan.  

Korea Selatan melalui KOICA memiliki tiga strategi yang digunakan 

untuk mengurangi kemiskinan yaitu, fokus pada kebutuhan dasar ekonomi dan 
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sosial, fokus pada least developed countries (terutama Afrika), serta fokus pada 

daerah perdesaan.
114

  

Strategi pertama yaitu fokus memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan 

sosial. Korea Selatan telah memberikan hibah melalui KOICA dalam bentuk 

bantuan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan besarnya bantuna 

ynag dialokasikan pada sektor pendidikan yang menempati posisi pertama 

penerima bantuan ODA sebesar 15,963 juta KRW.
115

 

Strategi kedua adalah yaitu fokus pada negara least developed, dimana 

Korea Selatan menfokuskan bantuannya ke negara-negara di Afrika. Namun dari 

data yang didapat melalui KOICA annual report tahun 2011-2015, penerima 

bantuan luar negeri pada bidang-bidang kebutuhan dasar seperti pendidikan dan 

kesehatan masih didominasi oleh negara di Asia, terutama Vietnam. 

Strategi ketiga yaitu fokus pada pembangunan perdesaan. Korea Selatan 

telah menerapkan program Saemul Undong di Vietnam, di propinsi Quang Tri dan 

Lao Cai sejak tahun 2014.
116

 Program Saemul Undong ini diharapkan dapat 

mencapai tujuan mengurangi angka kemiskinan sebesar 2%. Program ini juga 

merupakan bentuk transfer model pembangunan yang dilakukan Korea Selatan, 

karena pada masa pembangunan ekonominya Korea Selatan telah menerapkan 

program Saemul Undong di daerah perdesaan. Dengan keberhasilan program 

Saemul Undong di Vietnam maka pemerintah Korea berhasil menerapkan model 
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2016 
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 KOICA Annual Report 2013 
116

 SMART Saemaul Undong Story, 
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pembangunan yang sama terhadap negara berkembang. Pembangunan  perdesaaan 

juga dilakukan di provinsi Ninh Thuan. Pemerintah Korea Selatan bekerjasama 

dengan sektor swasta yaitu CJ Cheiljedang untuk melakukan transformasi agraria 

dengan total dana sebesar 2,1 juta USD dan diperkirakan akan selesai pada tahun 

2017.
117

  

Melihat dari ketiga strategi tersebut dapat dianalisis sebagai bagian dari 

keikutsertaan Korea Selatan dalam mengurangi kemiskinan di Vietnam dan 

merupakan strategi KOICA untuk berkontribusi dalam Millennium Development 

Goals (MDGs). Yang mana sebagai anggota DAC OECD Korea Selatan 

menggunakan pendoman OECD pada Poverty Reduction dan Promoting Pro-

Poor Growth. KOICA mendefinisikan kemiskinan tidak hanya dilihat dari 

rendahnya pendapatan, melainkan mempertimbangkan aspek seperti kurangnya 

pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga dengan menggunakan ketiga 

strategi yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diisimpulkan bahwa Korea 

Selatan memenuhi indikator reducing poverty. 

 

5.2.1.2 Showing Compassion 

  Sejarah telah mencatat keikutsertaan Korea Selatan pada perang vietnam 

tahun 1964-1973. Park Geun Hye sebagai presiden Korea Selatan saat ini dituntut 

untuk memberikan permintaan maaf resmi kepada korban perang Vietnam, 

terutama karna Park Geun Hye adalah anak dari mantan presiden Korea Selatan 

Park Chung Hee yang telah mengirimkan 312,853 tentara dalam perang 

                                                           
117
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vietnam.
118

 Namun sampai saat ini Vietnam belum menerima permintaan maaf 

secara resmi dari pemerintah Korea Selatan. Meskipun begitu kedua negara 

sepakat untuk mengesampingkan sejarah tersebut demi kelancaran kerjasama 

ekonomi yang sudah dimulai sejak normalisasi diplomatik tahun 1992.  

Selain itu dalam jangka waktu tahun 2011-2015, tidak ada bantuan ODA 

Korea Selatan baik melalui KOICA atau EDCF yang dialokasikan untuk 

kompensasi perang. Dalam jangka waktu tersebut juga tidak terjadi perang di 

Vietnam, baik perang eksternal maupun internal. Sehingga dalam indikator ini 

tidak terbukti adanya upaya showing compassion dari Korea Selatan ke Vietnam. 

 

5.2.2 Economic Motives 

5.2.2.1 Trade 

 Pada sektor perdagangan, Asia Tenggara merupakan partner dagang yang 

menjanjikan bagi Korea Selatan. berbagai faktor seperti kedekatan geografis, 

kultural, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta konsumsi masyarakat 

yang besar di negara-negara Asia Tenggara menjadikannya wilayah tersebut 

sangat strategis bagi aktivitas ekspor impor Korea Selatan. Korea Selatan sendiri 

telah tergabung dalam forum-forum multilateral di Asia Tenggara seperti 

ASEAN+3 dan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA). Berikut adalah 

gambar yang menujukan volume perdagangan Korea Selatan dengan ASEAN: 

 

                                                           
118

 “South Korea is under pressure to not celebrate 50th anniversary of Korean 

troop deployment to Vietnam”  https://www.koreabang.com/2014/stories/vietnam-
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Gambar 5.1 Volume perdagangan Korea Selatan ke ASEAN 

 

 Berdasarkan gambar diatas Vietnam merupakan salah satu mitra dagang 

terbesar Korea Selatan. Pedagangan antara Korea Selatan dan Vietnam telah 

berlangsung sejak tahu 1980an.
119

 Dimana pada tahun tersebut jumlah 

perdagangan kedua negara masih sangat kecil. Namun setelah Vietnam 

melakukan liberalisasi pasar dengan dikeluarannya kebijakan Doi Moi, jumlah 

perdagangan kedua negara meningkat pesat. Kebijakan Doi Moi sendiri adalah 

suatu kebijakan perubahan ekonomi Vietnam menjadi lebih terbuka dan 

terintegrasi dengan pasar global. Kebijakan Doi Moi diratifikasi pada tahun 1991 

oleh Partai Komunis Vietnam dalam kongres nasional ke-7.
120

 Namun pada 

dekade terakhir volume perdagangan antar kedua negara terus meningkat pesat 

dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. 
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Kemudian untuk melihat pertumbuhan perdagangan bilateral antar kedua 

negara, berikut penulis menyertakan gambar yang menunjukan volume serta 

peningkatan perdagangan Korea Selatan dan Vietnam. 

Tabel 5.1 Volume Pertumbuhan perdagangan Korea-Vietnam 1993-2001 

 
(sumber: Korean Institute for International Economic Policy)

121
 

 

Berdasarkan gambar diatas selama kurang lebih 20 tahun terakhir terjadi 

peningkatan pada volume perdagangan ekspor maupun impor. Hal ini tidak lepas 

dari posisi Vietnam yang dianggap sangar strategis bagi pemerintah Korea 

Selatan. Vietnam sebagai emerging market  dengan jumlah penduduk mencapai 

84 juta jiwa merupakan target pasar ekspor yang menjanjikan bagi Korea 

Selatan.
122

 Terlebih didukung dengan adanya stabilitas politik serta pertumbuhan 

ekonomi Vietnam yang membaik menjadikan Vietnam masuk dalam kategori low 

middle income country pada tahun 2011. Hal ini juga selaras dengan pertumbuhan 

kelas menengah serta industri dalam negeri Vietnam. Peningkatan ini semakin 

menjustifikasi Vietnam sebagai emerging market yang potensial bagi Korea 

                                                           
121

 Jaewan Cheong, “Korea’s Economic Relations with CLMV Coutries”, diakses dari pada 5 

Oktober 2016, hal. 266 
122

 Tran Nhuan Kien, Hong Ryul Lee. Loc cit hal 4 
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Selatan terutama dalam investasi dan ekspornya. Vietnam sendiri juga merupakan 

pintu gerbang bagi perluasan pasar ekspor Korea Selatan ke Asia Tenggara.  

 Kemudian untuk melihat korelasi antara volume perdagangan dan ODA 

Korea Selatan ke Vietnam, maka penulis membuat tabel dibawah; 

Tabel 5.2 Volume perdagangan dan ODA Korea Selatan ke Vietnam Terbaru 

Tahun Volume Perdagangan 

(Juta USD) 

ODA ( Juta USD) 

2008 9048,7 57,6 

2009 9054,1 69,1 

2010 12849,9 101,0 

2011 18042,7 138,5 

2012 21116,2 200,3 

(sumber: KEIA)
123

 

 

 Berdasarkan data tabel diatas,dapat dilihat bahwa volume perdagangan 

Korea Selatan ke Vietnam semakin meningkat selama beberapa tahun terakhir. 

Hal ini selaras dengan peningkatan ODA Korea Selatan ke Vietnam.  Pada tahun 

2015 volume perdagangan Korea Selatan dan Vietnam mencapai angka tertinggi 

yaitu 36,5 Milliar USD.
124

 Namun nilai dari ekspor dan impor Korea Selatan 

memiliki gap yang sangat jauh jika dibandingkan, sehingga intensitas ekspor 

Korea ke Vietnam lebih besar daripada intensitas impor Korea Selatan dari 

Vietnam. Hal ini tentu lebih menguntungkan bagi Korea Selatan karna faktanya 
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pada 12 desember 2016, hlm. 175 
124
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Korea Selatan mengekspor intermediate goods yang memiliki nilai tinggi seperti 

alat-alat seperti alat komunikasi, tekstil, mesin-mesin tertentu,dan alat 

transportasi
125

 Dan barang-barang yang diimpor dari Vietnam merupakan 

comsumption goods seperti hasil pertanian dan hasil laut. Meskipun kedua negara 

mengklaim bahwa perdagangan yang dilakukan kedua negara merupakan 

comparative advantanges bagi Korea Selatan dan Vietnam. 

Peningkatkan ODA juga berkaitan dengan realisasi perjanjian area bebas 

dagang untuk semakin meningkatkan aktifitas perdagangan kedua negara, maka 

pada 5 Mei 2015 Korea Selatan dan Vietnam menandatangi Vietnam-Korea Free 

Trade Agremeent (VKFTA). Dengan adanya VKFTA diprediksi volume 

perdagangan kedua negara akan semakin meningkat bahkan mencapai angka 70 

milliar pada tahun 2020.
126

 Selain itu VKFTA ini telah memberikan dampak 

positif bagi kerjasama perdagangan kedua negara, yaitu dengan pengurangan tarif 

dari Korea ke Vietnam mencapai 95,4 persen, dan dari Vietnam ke Korea 

mencapai 89,2 persen.
127

 Dengan adanya pengurangan hambatan dagang seperti 

tarif impor tersebut berdampak pada semakin besarnya peluang investasi Korea 

Selatan di Vietnam. Salah satu contoh barang yang akan dikurangi tarif impornya 
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yaitu mesin cuci dari 25% berkurang menjadi 20% dan setiap tahunnya akan 

dikurangi terus sebesar 2,5% hingga mencapai 0%.
128

 

Berdasarkan data-data diatas penulis menyimpulkan bahwa bantuan ODA 

Korea Selatan sangat mengedepankan kerjasama ekonomi kedua negara. Selaras 

dengan peningkatan jumlah bantuan ODA tahun 2011-2015, volume perdagangan 

kedua negara juga semakin meningkat. Hal ini juga sekaras dengan pembangunan 

ekonomi sebagai salah satu upaya membantu pertumbuhan ekonomi Vietnam 

yang sesuai dengan Five Years Plans Vietnam Development tahun 2011-2015. 

Dengan adanya fakta-fakta diatas maka Korea Selatan memenuhi indikator 

perdagangan yang merupakan salah satu indikator dalam motif ekonomi. 

 

5.2.2.2 Investment 

 Dengan tingginya intensitas perdagangan antara Korea Selatan dan 

Vietnam, maka tidak bisa lepaskan dari nilai investasi. Bantuan luar negeri ODA 

berupa pinjaman lunak diberikan juga dalam bentuk investasi. Korea Selatan 

merupakan salah satu partner investasi terbesar di Vietnam setelah negara-negara 

great power yang menguasai perekonomian global seperti Tiongkok, Amerika, 

dan Jepang. Berikut adalah volume investasi Korea Selatan ke Vietnam. 

 

 

 

 

                                                           
128
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Gambar 5.2 Volume investasi Korea Selatan ke Vietnam tahun 2001-2015129
 

 

(sumber: KIEP) 

Berdasarkan grafik diatas investasi dari Korea Selatan ke Vietnam 

menurun pada tahun 2011-2012, kemudian perlahan mulai meningkat pada tahun 

2013 sampai 2015. Investasi paling banyak dialokasikan pada industri manufaktur 

seperti terktil dan garmen, mesin, alat elektronik dan alat komunikasi, kontruksi 

seperti hotel serta transfortasi dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. 

Dengan banyaknya investasi yang di alokasikan pada bidang-bidang 

tersebut, terdapat beberapa proyek ODA Korea Selatan yang merupakan bentuk 

upaya perbaikan sumber daya manusia melalui proyek-proyek pelatihan terutama 

di bidang teknologi. Contohnya, pemerintah Korea mengalokasikan ODA untuk 

proyek Pembentukan Korea-Vietnam College of Technology di Bac Glang 

Dengan adanya proyek tersebut disinyalir sebagai bentuk upaya pemerintah Korea 

Selatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Vietnam terutama di 
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bidang IT. Dengan sumber daya manusia yang dibekali kemampuan di bidang 

teknologi maka akan semakin membuka peluang bagi pemerintah Korea Selatan 

untuk melakukan investasi di bidang teknologi di Vietnam. Korea Selatan juga 

menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) proyek beltway di 

Vietnam melalui EDCF pada 9 September 2013. Dana bagi proyek ini mencapai 

430juta USD dan akan menghubungkan kota Ho Chi Minh dengan komplek 

industrial. Dimana terdapat 200 perusahaan Korea Selatan terdapat di komplek 

industri tersebut.
130

 Berikut adalah perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan 

yang berinvestasi di Vietnam: 

Tabel 5.3 Perusahaan Korea Selatan di Vietnam 
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Dari daftar perusahaan diatas terdapat beberapa perusahaan yang bergerak 

dibidang elektronik serta pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan 

pembangunan Vietnam yang mengedepankan pembangunan industri melalui 

penguasaan teknologi serta pembangunan infrastruktur yang memadai bagi 

tercapainya negara berbasis industri pada tahun 2020. Sehingga untuk mencapai 

tujuan pembangunan tersebut Vietnam menjadi lebih terbuka bagi investasi asing 

tertutama pada teknologi dan infrastruktur.  

Dengan banyaknya perusahaan Korea Selatan yang beroperasional di 

Vietnam, maka dibutuhkan tenaga kerja lokal yang potensional. Di Vietnam 

sendiri upah kerja  minimal termasuk yang paling rendah jika dibandingkan 

dengan negara ASEAN lainnya. Berikut data mengenai upah kerja negara-negara 

Asia:  

Gambar 5.3 Upah Minimal Negara-Negara Asia 
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Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan dengan banyaknya 

investasi perusahan-perusahaan Korea Selatan di Vietnam, maka dibutuhan tenaga 

kerja yang murah untuk menekan biaya produksi suatu perusahaan tersebut. Hal 

ini selaras dengan rendahnya upah kerja Vietnam. Fakta tersebut dapat diartikan 

sebagai nilai tambah bagi Korea Selatan untuk semakin meningkatkan 

investasinya di Vietnam. maka tidak heran bantuan luar negeri Korea Selatan 

banyak yang berbentuk pelatihan-pelatihan pada bidang teknologi, hal ini 

merupakan upaya Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di Vietnam, yang nantinya digunakan sebagai tenaga kerja berkualitas 

dengan upah rendah di perusahaan-perusaahan Korea yang beroperasi di Vietnam. 

 

5.2.2.3 Export 

 Korea Selatan yang merupakan negara yang ekonominya bertopang pada 

aktifitas industri tentu membutukan pasar yang berpotensi untuk mengekpor hasil 

industrinya dan juga sebagai upaya untuk memperluas pasar industri Korea 

Selatan. Vietnam merupakan salah satu pasar terbesar bagi ekspor Korea Selatan. 
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Gambar 5.4 Pertumbuhan volume ekspor Korea Selatan ke Vietnam tahun 2005-

2016
131

 

 

(sumber: bloomberg) 

 Terlihat pada tabel diatas nilai ekspor Korea Selatan ke Vietnam terus 

meningkat dari tahun ke tahun, teruta terjadi peningkatkan yang pesar tahun 2011 

sampai dengan terakhir tahun 2016. Komoditas barang yang diekspor pun 

mengalami peningkatan. Berikut adalah data mengenai komoditas ekspor Korea 

Selatan ke Vietnam: 
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Tabel 5.4 Ekspor Korea Selatan ke Vietnam 

 

Terlihat dari tabel diatas, terjadi perubahan pada komoditas eskpor Korea 

Selatan dari mengekspor bahan-bahan tekstil sampai yang terbaru mengekspor 

alat-alat komunikasi. Dengan semakin mendunianya alat komunikasi berupa 

smartphone, Korea Selatan melalui salah satu perusahaan komunikasi terbesar 

Samsung meningkatkan ekspor alat komunikasi ke Vietnam. Samsung juga 



87 
 

merupakan salah satu perusahaan yang memiliki investasi terbesar pada bidang 

telekomunikasi di Vietnam.  

Selain itu perttumbuhan ekonomi Vietnam menimbulkan banyaknya kaum 

menengah sehingga Korea Selatan mengambil celah tersebut untuk kemudian 

memasarkan alat komunikasi sebagai komoditas ekspor utama di Vietnam. 

sehingga memasarkan alat komunikasi sangat menguntungkan bagi Korea karna 

pangsa pasar yang luas di Vietnam, terutama dengan pertumbuhan populasi serta 

ekonomi Vietnam sehingga menimbukan daya beli yang cukup tinggi. 

 

5.2.3 Strategic Motives 

5.2.3.1 Bondimg 

 Hubungan bilateral antar Korea Selatan dan Vietnam memiliki sejarah 

panjang. Terlepas dari sejarah hubungan bilateral Korea Selatan dan Vietnam 

pada masa dinasti, hubungan kedua ngara menjadi tidak stabil ketika Korea 

Selatan sebagai aliansi Amerika Serikat ikut berkontribusi dalam perang vietnam 

dengan mengirimkan pasukan ke Vietnam. kemudian pada tahun 1980 Korea 

Selatan mengeluarkan kebijakan Nordpolitik-Northern dimana Korea Selatan 

melakukan normalisasi hubungan politik dengan negara-negara sosialis, salah 

satunya dengan Vietnam. Normalisasi diplomatik kedua negara dilakukan pada 

tahun 1992.  
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Tabel 5.5 Daftar kunjungan kenegaraan Korea Selatan-Vietnam tahun 2011-2015 

Tanggal Kunjungan Agenda 

November 2011 Presiden Truong Tan 

Sang mengunjungi Seoul 
 Pertemuan dengan 

perdana menteri Korea 

Selatan Kim Hwang Sik 

 Pertemuan dengan 

Pembicara dari Parlemen 

Korea Selatan Park Hee 

Tae 

 Pertemuan dengan ketua 

RoK-Vietnam 

Friendship Association, 

perwakilan Minister of 

Land, Transport and 

Maritime Affairs, serta 

kepala dari Kengnam, 

Samsung, POSCO dan 

Hanhwa grup, Korean 

Electricity Company, 

dan KOICA. 

 Mengujungi Kumho 

Asiana group 

 Menghadiri Vietnam-

RoK Business Dialogue 

September 7-11 2013 Presiden Park Geun Hye 

mengujungi Vietnam 

 Penandatanganan 

transaksi perdagangan 
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 Presiden Park 

menghadiri rapat dengan 

ketua Parlemen Vietnam 

Nguyen Shin Hung dan 

sekertaris umum partai 

komunis Nguyen Phu 

Trong  

2 Oktober 2014 Sekertaris umum Partai 

Komunis Vietnam 

Nguyen Phu Trong 

mengunjungi Seoul 

 Pertemuan dengan 

Presiden Park Geun Hye 

 

Mei  2015 Wakil Perdana Menteri 

Vietnam Vu Van Ninh 

mengunjungi Seoul 

 Pertemuan dengan 

perwakilan parlemen 

Korea Selatan Chung Ui 

Hwa 

(sumber: diolah penulis dari berbagai sumber da kutipan)
132

  

 

Berdasarkan tabel diatas terdapat empat kali kunjungan kenegaraan yang 

dilakukan antara Korea Selatan dan Vietnam dalam jangka waktu tahun 2011-

2015. Kunjungan pertama yaitu kunjungan dari presiden Vietnam Truong Tan 

Sang ke Seoul, ibu kota Korea Selatan. Pada kunjungan tersebut presiden Vietnam 

disambut oleh presiden Korea Selatan Lee Myung Bak, kedua pemimpin negara 

ini membahas mengenai ODA Korea Selatan yang akan terus ditingkatkan ke 

Vietnam. Sebelumnya pada tahun 2009, hubungan bilateral kedua negara masuk 
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korea-partnerup.html#IFMD871QVvagmoOr.97 

“S. Korea, Vietnam push to strike free trade deal this year”, 
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tml 10 november 2016 
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pada tahapan strategic partnership, dan tahun 2012 ditetapkan sebagai “Vietnam-

RoK Friendship Year” yang menandai 20 tahun hubungan diplomatik kedua 

negara.
133

 Dalam strategic partnership tersebut kedua negara bekerjasama 

diberbagai bidang terutama pembangunan ekonomi di Vietnam melalui bantuan 

ODA. Selain itu kedua negara juga meningkatkan kerjasama pada isu-isu global 

seperti anti-terorisme, perubahan iklim, serta menjaga stabilitas dan kebebasan 

navigasi di perariran Asia Timur.  

Kunjungan kedua yaitu Presiden Park Geun Hye melakukan kunjungan 

kenegaraan ke Vietnam. Vietnam merupakan negara ketiga yang dikunjungi oleh 

Park Geun Hye setelah menjabat sebagai presiden Korea Selatan. hal ini juga 

merupakan salah satu upaya Park Geun Hye dalam ‘sales diplomacy’ untuk 

mempromosikan perdagangan dan bisnis Korea Selatan melalui diplomasi. 

Vietnam merupakan negara di ASEAN yang paling banyak melakukan 

perdagangan dan bisnis dengan Korea Selatan, yaitu volume perdagangan antara 

kedua negara pada tahun 2012 mencapai 20 milliar USD.
134

 Selain itu pada 

kunjungan tersebut kedua negara melakukan negosiasi terkait Free Trade 

Agreement. 

Kunjungan selanjutnya dari sekertaris jendral partai komunis vietnam 

Nguyen Phu Trong melakukan kunjungan kenegaraan pada Oktober 2014 ke 

Korea Selatan. Dalam kunjungan ini kedua negara kembali membahas mengenai 
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perdagangan bilateral serta adanya upaya untuk terus meningkatkan volume 

perdagangan kedua negara.  

Kemudian pada tahun 2015, wakil perdana menteri Vietnam mengunjungi 

Seoul unutk membicarakan tentang ratifikasi FTA yang telah direalisasikan pada 

awal bulan Mei tahun 2015. Selain membahas mengenai peluang kejasama 

ekonomi yang dapat ditingkatkan setelah adanya FTA, kedua perwakilan 

pemerintah tersebut juga membahas mengenai perlindungan hak asasi dari 

masing-masing masyarakatnya. 

Dari kunjungan-kunjungan yang telah dilakukan antara kepala negara 

maupun agen pemerintahan Korea Selatan dan Vietnam, terjadi banyak 

pembicaraan yang mengarah pada penguatan hubungan bilateral antara kedua 

negara melalui berbagai kerjasama yang telah dan akan dilakukan. Kerjasama 

yang paling memiliki nilai strategis antara kedua negara adalah kerjasama di 

bidang ekonomi. Melihat banyaknya aktivitas ekonomi yang semakin 

terimntegrasi antara kedua negara serta adanya Free Trade Agreement yang akan 

segera direalisasikan. Kunjungan tersebut juga merupakan justifikasi pemerintah 

Korea Selatan dan Vietnam bahwa masing-masing negara merupakan negara 

partner yang strategis. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam jangka waktu 2011-2015 kedua 

negara telah melakuan empat kali kunjungan kenegaraan. Penulis menilai 

kunjungan tersebut  merupakan upaya untuk memperkuat hubungan bilateral 

kedua negara, terutama sebagai strategic partnership yang dianggap memiliki 

keuntungan bersama bagi kedua negara terutama pada sektor perdagangan dan 
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bisnis. Bantuan luar negeri dalam strategic partnership merupakan salah satu 

instrument utama untuk meningkatkan kerjasama pembangunan di Vietnam. 

Dengan semakin besarnya bantuan luar negeri Korea Selatan yang dialokasikan ke 

Vietnam, maka pembangunan ekonomi dan bisnis Vietnam akan meningkat dan 

semakin terintegrasi dengan perdagangan dan bisnis dengan Korea Selatan. 

Sehingga fokus utama Korea Selatan yaitu memperkuat hubungan strategic 

partnership dengan Vietnam untuk mencapai kerjasama pembangunan yang 

saling menguntungkan. Adanya hubungan kerjasama strategic partnership dan 

Free Trade Agreement ini juga berkaitan erat dengan salah satu tujuan dari ODA 

Korea Selatan yang terdapat dalam ODA white paper yaitu meningkatkan 

kerjasama dan mutual exchange dengan negara-negara berkembang, 

 

5.2.3.2 Embassies 

 Pada indikator embassies, mengacu pada adanya kantor perwakilan dari 

negara donor di negara resipien. Dengan adanya kantor perwakilan ini maka dapat 

mempermudah negara donor untuk mengakomodasi kepentingannya di negara 

resipien, terutama untuk melakukan promosi di negara resipien. Hubungan 

diplomatik Korea Selatan dan Vietnam yang tidak stabil pasca perang vietnam 

kemudian memicu adanya normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. 

Normalisasi diplomatik kedua negara direalisasikan pada Desember 1992. Sejak 

itu kedua negara membuka kantor perwakilan di masing-masing ibu kota negara.  
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 Kantor kedutaan Korea Selatan di Vietnam terletak di jalan 4 th Fl., Dae 

Ha Business Center, Kim Ma Street, Hanoi, Vietnam.
135

 Duta besar Korea Selatan 

untuk Vietnam yang juga merupakan duta besar Korea Selatan di Vietnam 

bernama Park Sun Hwan, dan kemudian digantikan oleh Ha Chan Ho pada tahun 

2011.
136

 Selain itu Korea Selatan memiliki kantor Konsulat Jendral yang terdapat 

di jalan 107 Duong Nguyen Du, Quan 1 Thanh pho, Kota Ho Chi Minh. Kantor 

ini dikepalai oleh Park Noh Wan sebagai Konsul Jendral. 

Pada tahun 2010 kedutaan besar Korea Selatan di Vietnam merayakan 

peringatan 18 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan tema “Strategic 

partnership for Vietnam-RoK and ASEAN-RoK: Opportunities and challenges”. 

Dalam perayaan ini duta besar Korea Selatan Park Sun Hwan menyatakan 

hubungan bilateral kedua negara yang semakin kuat.
137

  

 Dalam memberikan bantuan ODA berupa pinjaman lunak, negara resipien 

sendiri yang akan mengajukan permintaan pinjaman melalui kantor kedutaan 

Korea Selatan. Dengan adanya kantor perwakilan Korea Selatan di Vietnam maka 

dapat memudahkan Korea Selatan untuk menganalisis sektor yang 

menguntungkan di Vietnam dalam mengalokasikan bantuan ODA sehingga dapat 

memaksimalkan kontribusi Korea Selatan dalam pembanguan di Vietnam. 

Sejak tahun 1998, kantor kedutaan Korea Selatan di Hanoi dan kantor 

konsulat Korea Selatan di Ho Chi Minh ikut dalam mengembangkan pendidikan 
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bahasa maupun Korean Studies di Universitas Nasional Hanoi dengan 

menyediakan materi berupa buku berbahasa Korea yang meliputi bahasa, kultur, 

tradisi, serta sejarah Korea Selatan. Kantor kedutaan Korea Selatan juga 

bekerjasama dengan KOICA membuka perpustakaan Korean Studies di 

Universitas Nasional Hanoi.
138

 

 

5.2.3.3 Security Alliances 

 Dalam indikator security alliance menjelaskan adanya partisipasi kedua 

negara untuk membentuk aliansi keamanan atau alianisi militer. Dalam hubungan 

Korea Selatan dan Vietnam tidak ditemukan adanya aliansi keamanan. Meskipun 

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer yang 

mendapat peringkat ke 11
139

, namun hubungan bilateral kedua negara merupakan 

strategic partnership yang mengutamakan kerjasama pembangunan yang saling 

menguntungkan bagi kedua negara.  

Dalam kebijakan luar negerinya, tidak lagi hanya mengacu pada keamanan 

startegis terutama di Peninsula Korea, tetapi melihat gambaran besar peran Korea 

Selatan sebagai aktor global yang berkontribusi di dunia inetrnasional. Pada 

pemerintahan Presiden Lee Myung Bak menyatakan kebijakan keamana n Korea 

Selatan tidak terbatas pada Korean Peninsula saja melainkan “refers to a Korea 

that leaves behind a habit of diplomacy narrowly geared to the Korean Peninsula, 

and adopts a more open and enterprising posture that sees the world stage as the 
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appropriate platform for its foreign policy and national interest.” Maksud dari 

pernyataan ini yaitu untuk meyakinkan peran Korea Selatan sebagai aktor global 

yang terintegrasi dengan dunia internasional terutama sejak bergabung dengan 

OECD tahun 1996 dan diklasifikasikan sebagai negara dengan ekonomi maju oleh 

International Monetary Fund (IMF) tahun 1997.
140

 

Dengan adanya pernyataan diatas maka ODA Korea Selatan diarahkan 

untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sehingga tidak ditemukan adanya ODA 

Korea Selatan yang dialokasikan untuk aliansi keamanan.  

 

5.2.3.4 Peace and  Security 

 Indikator peace and security menjelaskan adanya tindakan Korea Selatan 

sebagai negara donor untuk mengalokasikan bantuan luar negeri ke Vietnam 

untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Dalam ODA white paper, salah satu 

poin dari misi ODA Korea Selatan adalah perdamaian dan kemakmuran bagi 

komunitas internasional. Meskipun tidak adanya aliansi militer antara Korea 

Selatan dan Vietnam, kedua negara melakukan berbagai kerjasama yang ditujukan 

untuk menjaga perdamaian. Pada Juni 2013, Korea Selatan dan Vietnam 

melakukan pre-feasibility study mengenai pembangunan pabrik tenaga nuklir 

yang didasari oleh Overall Joint Proposed Plan (OJPP)  tahun 2009, energi nuklir 

akan dikembangkan dengan menggunakan bantuan teknologi Korea Selatan dan 

ditujukan untuk kepentingan dalam menjaga perdamaian dan keamanan.
141

 Korea 
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Selatan dipercaya sebagai partner dalam mengembangkan energi nuklir karena 

kemampuan teknologi Korea Selatan yang memadai dalam pengembangan energi 

nuklir. Korea Selatan sebelumnya sudah terlebih dahulu mengembangkan enegri 

nuklir yang digunakan untuk kepentingan negaranya seperti penggunaan listrik 

dengan enegri nuklir sudah mencapai 30% di Korea Selatan. Korea Selatan juga 

berhasil mengembangkan reaktor nuklir 1000 MWe OPR-1000 yang merupakan 

95% adalah hasil lokal.
142

 Selain itu dalam definisi ODA menurut OECD, nuclear 

power plant dapat dikatogorikan sebagai bantuan ODA jika ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat seperti untuk tenaga pembangkit listrik maupun untuk 

kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu salah satu kerjasama yang dilakukan 

kedua negara yaitu melalui Ministry of Public Security Vietnam dan Korean 

National Police Agency (KNPA) yang menandatangani Memorandum of 

Understanding untuk memperkuat strategic partnership kedua negara melalui 

peningkatan pertukaran delegasi negara,  dan mutual assistance pada pelatihan 

personel keamanan dan perlengkapan keamanan.
143

 Kerjasama yang dilakukan 

kedua negara merupakan bentuk upaya dalam menjaga perdamaian dan keamanan 

terutama di wilayah Asia Timur serta wilayah yang sedang berkonflik yaitu laut 

cina selatan. 
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5.2.4 Ideology Motives 

5.2.4.1 Politics 

 Normalisasi hubungan Korea Selatan dan Vietnam yang kemudian 

meningkat menjadi strategic partnership dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan 

politik kedua negara. Vietnam yang merupakan negara sosialis kemudian 

melakukan transformasi pada sektor ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan 

Doi Moi. 

Vietnam pada pasca perang vietnam merupakan salah satu negara miskin 

dengan GDP 200 USD.
144

  Dengan adanya kebijakan Doi Moi  yang terbuka 

dengan pasar global, menjadi titik balik hubungan bilateral Vietnam dengan 

negara-negara lain dan memungkinkan adanya kerjasama ekonomi. Dengan 

mengesampingkan fakta Korea Selatan merupakan salah satu negara yang  juga 

mengirimkan pasukan dalam  perang vietnam, normalisasi hubungan kedua 

negara ditetapkan pada tahun 1992 melalui kebijakan dari Korea Selatan yaitu 

kebijakan Nordpolitik-Northern. Kebijakan ini mengatur tentang normalisasi 

hubungan diplomatik dengan negara-negara berpaham sosialis. Dengan adanya 

kebijakan dari kedua negara tersebut maka kebijakan-kebijakan ini menjadi pintu 

utama dalam membuka hubungan bilateral Korea Selatan dan Vietnam terutama 

kerjasama ekonomi dan bantuan luar negeri.  

Korea Selatan melihat keseriusan Vietnam  dalam  transformasi ekonomi 

serta potensi Vietnam dalam kerjasama ekonomi yang dapat menguntungkan 

Korea Selatan. Sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi ekonomi Doi 
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Moi, Korea Selatan sudah mengalokasikan bantuan luar negeri ODA ke Vietnam 

sejak tahun 1991 sebelum  terjadi normalisasi diplomatik kedua negara.
145

 Selain 

dilihat berpeluang bagi ekonomi Korea Selatan, Vietnam yang merupakan negara 

yang dulu beraliansi dengan Korea Utara diharapkan dapat menjembatani serta 

menjadi contoh keterbukaan negara sosialnya terutama pada Korea Peninsula.
146

 

Pemilihan Vietnam sebagai negara resipien ODA juga dilatarbelakangi hubungan 

sejarah dan nilai-nilai konfusian antara kedua negara menjadi pertimbangan Korea 

Selatan dalam memberikan bantuan ODA ke Vietnam. 

Parlemen atau National Assembly Korea Selatan juga turut mendukung 

kerjasama yang terjalin antara Korea Selatan dan Vietnam, terutama pada sektor 

kerjasama ekonomi. Parlemen Korea Selatan juga ikut terlibat dalam ratifikasi 

FTA. Selain itu perwakilan dari parlemen Korea Selatan sering melakukan rapat 

maupun pembicaraan dengan pemerintah Vietnam pada saart kunjungan 

kenegaraan baik dari Korea Selatan ke Vietnam, maupun sebaliknya. Hal ini 

merupakan bentuk dukungan dari parlemen Korea Selatan yang menanggapi 

positif hubungan bilateral kedua negara. 

Selain itu Korea Selatan rutin melakukan survei opioni publik terkait 

dengan bantuan luar negeri terutama di bidang pembangunan. Menurut survei 

yang dilakukan oleh Korea Institute for International Economi Policy (KIEP)  

pada tahun 2011, dukungan publik Korea Selatan terhadap bantuan luar negeri 

meningkat sebanyak 90%.
147

 Dengan angka dukungan yang tinggi ini masyarakat 
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Korea percaya pada efektifitas banttuan luar negeri bagi pembangunan 

internasional. Publik Korea mendukung bantuan luar negeri dengan berbagai 

alasan, terutama bantuan luar negeri sebagai kontribusi Korea dalam menjaga 

keamanan dan stabilitas global (28,2%) serta bantuan luar negeri merupakan 

tanggungjawab moral sebagai warga dunia (25,2%).
148

 

Berdasarkan pemaparan diatas dalam sejarahnya Korea Selatan memang 

melakukan pertimbangan politik dalam menentukan Vietnam sebagai negara 

resipien. Meskipun begitu dalam jangka alokasi bantuan luar negeri ODA tahun 

2011-2015 tidak ditemukan adanya pertimbangan politik yang signifikan terhadap  

bantuan ke Vietnam. Karena ODA Korea Selatan lebih menekankan pada 

pembangunan ekonomi, dimana Vietnam merupakan negara partner terbesar 

Korea Selatan. 

 

5.2.4.2 Values 

 Pada indikator values, mengacu pada adanya kesamaan nilai yang 

digunakan Korea Selatan dan Vietnam yang dapat memperngaruhi bantuan luar 

negeri. Korea Selatan dan Vietnam memiliki kesamaan nilai religius yaitu 

Konfusian dan Buddhism. Kedua nilai ini ikut mempengaruhi politik, ekonomi, 

serta kultur kedua negara, serta dapat dilihat dalam pembangunan sistem edukasi, 

seni, arsitektur, tradisi dan lainnya.
149

  

 Adanya persamaan nilai tersebut memudahkan  Korea Selatan untuk 

meningkatkan soft diplomasi ke Vietnam. Upaya yang dilakukan pemerintah 
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Korea Selatan melalui ODA yaitu dengan program World Friends Korea(WFK). 

Program WFK adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan hubungan  

bilateral dengan negara-negara berkembang melalui pertukaran sumber daya 

manusia dan budaya.
150

 Korea Selatan mengirimkan volunter yang di bagi 

menjadi volunter IT, volunter NGO, youth volunter, techno peace corps, senior 

expert, KOICA advisor, KOICA volunter, taekwondo peace corps. Sejak dibentuk 

tahun 2009 sampai tahun 2014, Korea Selatan telah mengirimkan sebanyak 

20.000 volunter ke negara-negara partner.
151

 Melalui program ini Korea Selatan 

setiap tahunnya mengirimkan tenaga terlatih ke Vietnam. Vietnam merupakan 

negara di Asian Tenggara yang menempati 10 besar sebagai negara yang paling 

banyak menerima volunter WFK.
152

 Berikut dalam daftar negara yang paling 

banyak menerima volunter WFK, 

 Berdasarkan performance by sector WFK
153

, aktivitas volunter paling 

banyak dilakukan pada edukasi bahasa korea. Aktifitas ini juga merupakan bentuk 

dari upaya pemerintah Korea untuk meningkatkan soft diplomasi, terutama di 

Vietnam. Melihat tingginya tingkat pertukaran people-to-people melalui 

wisatawan, pekerja labour maupun  melalui pernikahan antara masyarakat Korea 

Selatan dan Vietnam.  Pemerintah Korea juga mengekspor budaya korea pop 

kultur “hallyu” melalui tayangan di berbagai stasiun TV di Vietnam. Korea 

Selatan  bahkan berhasil menguasai 70% dari tayangan televisi luar negeri yang 
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ditayangkan pada TV national Vietnam. 
154

 Dengan tingginya interaksi antar 

masyarakat, Korea Selatan mendirikan kantor Korea Tourims di Hanoi pada 

Agustus 2013.
155

 Dengan begitu nilai-nilai budaya yang di sebarkan Korea 

Selatan seperti melalui bahasa Korea dan kultur hallyu ditujukan kepada 

masyarakat Vietnam terutama pekerja, pelajar, masyarakat Vietnam usia 

menengah, maupun kepada masyarakat Vietnam yang melalukan inter-marriage 

dengan orang Korea Selatan. 

 Melalui program WFK ini Korea Selatan terus meningkatkan soft 

diplomasi ke Vietnam  dengan meningatkan pertukaran people-to-people serta 

edukasi bahasa Korea. Bantuan ini juga sesuai dengan salah satu tujuan ODA 

Korea Selatan untuk mempererat hubungan bilateral dan mutual exchange dengan 

negara berkembang. 

 

5.2.4.3 Democracy 

Korea Selatan merupakan  salah satu negara demokrasi di kawasan Asia 

Timur. Namun dalam bantuan luar negeri ODA, Korea Selatan lebih 

mengedepankan kepentingan ekomomi dan sosial dalam realisasi ODA di 

Vietnam. Nilai-nilai demokrasi tidak menjadi landasan dalam memilih negara 

resipien pada ODA Korea Selatan. selain itu salah satu prinsip ODA Korea 

Selatan yaitu mendukung upaya self-help dan kapabilitas negara partner, yang 

mana berarti Korea Selatan mendukung upaya dan kapasitas Vietnam sebagai 

                                                           
154

 Joon Woo, Park. Korea and Vietnam: the Bilateral Relations, Loc.cit 
155

 H.S. Moon, Katharine.South korea demografic and Political Impact, Loc.cit 



102 
 

negara sosialist-oriented. Meskipun berpaham sosialis, ekonomi Vietnam terbuka 

dengan pasar global.  

Berdasarkan data bantuan luar negeri ODA Korea Selatan pada tahun 

2011-2015 tidak menunjukan adanya bantuan yang ditujukan untuk atau sebagai 

upaya dalam merealisasikan nilai demokrasi di Vietnam. Bantuan luar negeri 

ODA di Vietnam lebih ditekankan pada sektor pembangunan ekonomi dan sosial 

seperti infrastruktur, transfortasi, kesehatan, dan pendidikan. 

 

5.2.4.4 Human Rights 

Berdasarkan Framework Act Article 3, salah satu misi dari bantuan luar 

negeri ODA adalah meningkatkan hak asasi wanita dan anak-anak di negara 

berkembang serta gender quality.
156

 Sebagian besar proyek atau program ODA 

Korea Selatan dalam mengupayakan HAM dan gender qualilty ditujukan ke 

negara-negara yang banyak terjadi pelanggaran HAM terutama pada wanita dan 

anak-anak, seperti negara-negara di Asia Tengah dan Afrika yaitu Afganistan, 

Ghana. Untuk mewujudkan HAM di Vietnam, Korea Selatan melakukan proyek 

untuk meningkatkan Central Highlands Vocational College for Ethnic Minority 

Youths di provinsi Dak Lak pada tahun 2013-2015 dengan dana sebesar 5juta 

USD.
157

 Proyek ini dilakukan untuk mengurangi gap edukasi di provinsi Dak Lak 

yang masih tertinggal dengan provinsi lain di bidang pendidikan. Proyek ini 

merupakan perwujudan dalam upaya meningkatkan hak asasi manusia terutama 

anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di daerah tertinggal. 
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5.2.5 Identity Motives 

5.2.5.1 Experience and Knowledge 

Korea selatan muncul sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pasca Korean War, 

Korea Selatan melakukan industrialisasi untuk memperbaiki ekomominya yang 

sempat terpuruk pada masa Korean War. Pertumbuhan ekomoni Korea Selatan 

meningkat selama 47 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan GDP adalah 7% 

setiap tahunnya.
158

 Selain itu Korea juga tercatat menempati peringkat ke 15 

sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
159

 Keberhasilan Korea 

Selatan ni disebut sebagai “The Miracle of Han River”. Peningkatan ekonomi 

Korea Selatan yang sangat cepat ini tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran 

bantuan luar negeri dari negara maupun organisasi internasional.  

Menyadari sejarah panjang transformasi ekonomi Korea Selatan yang 

sebagain besar merupakan keberhasilan dari bantuan luar negeri, maka Korea 

Selatan percaya betapa pentingnya bantuan luar negeri bagi pembangunan 

ekonomi suatu negara. Sejak tahun 1980an Korea Selatan telah rutin memberikan 

bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang. Pengalamannya sebagai 

negara yang berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi salah satu negara 
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dengan kekuatan ekomoni yang cukup diperhitungkan, merupakan suatu contoh 

nyata dari keberhasilan bantaun luar negeri.  

Bantuan luar negeri ODA yang dialokasikan ke Vietnam sebagai bentuk 

dari pengalaman dan pengetahuan Korea  Selatan terhadap pembangunan ekonomi 

adalah program “Saemul Undong” atau “Saemul Movement”. Program ini 

merupakan program yang ditujukan moderenisasi pembangunan perdesaan  dan 

telah mengantarkan Korea Selatan keluar dari garis kemiskinan dengan efektivitas 

pembangunan daerah perdesaan. Pemerintah Korea Selatan secara resmi memilih 

program Saemul Undong sebagai representasi dari model ODA Korea Selatan 

pada tahun 2014.  

Selain pengalaman pada pembangunan ekonomi, Korea Selatan memiliki 

kontribusi besar pada pelatihan-pelatihan terutama penggunaan bantuan luar 

negeri untuk skill development. KOICA sejak tahun 1994 telah banyak 

memberikan bantuan luar negeri pada pelatihan vocational. Salah satunya yaitu 

Hanoi Vocational Training Center yang merupakan proyek pelatihan pada bidang 

elektronik, auto mobile and refrigator maintenance , dan pelatihan pada tenaga 

pengajar seperti guru. Selain itu juga terdapat Korea-Vietnam Industrial 

Technology Institute yang merupakan sekolah pertehnikan di Vietnam.
160

 

Vietnam memiliki banyak sumber daya alam, namun sebagain besar 

daerah di Vietnam masih sangat tertinggal dari segi pembangunan ekonomi 

maupun sosial. Banyaknya kesamaan-kesamaan baik dari segi letak geografis 
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maupun kultur menjadikan Vietnam dianggap sebagai salah satu negara yang 

dapat merepresentasikan program-program pembanguanan Korea Selatan seperti 

Saemul Undong maupun vocational training. Vietnam merupakan negara pertama 

yang menjadi tujuan Korea Selatan untuk mengimpor model pembangunannya.
161

 

Hal ini juga tidak lepas dari salah satu prinsip ODA Korea Selatan, yaitu 

memperluas kesempatan dalam berbagi pengalaman pada pembangunan Korea 

Selatan.  

 

5.2.5.2 Political aims 

Berdasarkan prinsip ODA yang tertulis dalam ODA white paper, salah 

satunya yang dianggap sebagai cara untuk mengupayakan politik luar negeri 

Korea Selatan adalah prinsip mempertimbangkan kebijakan luar negeri 

pemerintah Korea Selatan. Melalui salah satu prinsip tersebut, pemerintah Korea 

Selatan sangat mempertimbangkan kebijakan luar negerinya dalam 

mengalokasikan bantuan laur negeri ODA. 

Salah satu kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan 

Presiden Lee Myung Bak adalah “Global Korea” pad tahun 2008-2013. Kebijakan 

ini mengacu pada peran Korea Selaan dalam dunia internasional yang ikut andil 

dalam keberlangsungan masyarakat internasional.  Kebijakan Korea Selatan tidak 

lagi hanya mempertimbangkan keamanan di daerah perbatasan Korea Utara, 

melainkan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dengan masyarakat 

internasional. Bentuk realisasi dari kebijakan Global Korea yaitu melalui 
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peningkatkan bantuan luar negeri ODA dan keikutsertaan Korea Selatan dalam 

peacekeeping operation. Oleh karena itu setiap tahunnnya Korea Selatan 

mengeluarkankomitmen untuk meningkatkan bantuan luar negeri ODA, 

sebagaimana Vietnam merupakan negara yang paling banyak menerima bantuan 

luar negeri ODA. Dalam jangka waktu tahun 2011-2013, Vietnam masuk dalam 

lima besar negara resipien terbesar serta mendapati peringkat pertama dalam 

daftar tersebut. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena Vietnam dianggap sebagai 

negara yang paling strategis bagi Korea Selatan untuk mengalokasikan ODA. 

Adanya pergantian kepala negara yaitu presiden Park Geun Hye pada 

tahun 2013, tidak serta merta menggeser proyeksi kebijakan luar negeri Korea 

Selatan. dimana pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak Korea Selatan 

mulai mendeklarasikan diri sebagai negara middle power, begitupula pada masa 

pemerintahan Presiden Park Geun Hye merupakan tindak lanjut dari kebijakan 

luar negeri Korea Selatan yang memposisikan negaranya sebagai negara middle 

power. Korea Selatan mengklaim negaranya mampu untuk menjembatani negara-

negara maju dan negara berkembang, baik dalam politik maupun ekonomi.  

Sesuai dengan kebijakan luar negerinya yaitu diplomasi middle power 

berarti Korea Selatan berkomitmen untuk semakin terintegrasi dengan dunia 

internasional, aktif berpartisipasi pada permasalahan global, menjadi jembatan 

baginnegara-negara serta memiliki keunggulan spesifik di bidang tertentu. 

Kemudian Korea Selatan menggunakan ODA ke Vietnam sebagai alat bagi 

pemerintah Korea Selatan untuk semakin terintegrasi dengan permasalahan 

global, salah satunya di Vietnam yaitu fokus pada infrastuktur, teknologi, serta 
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green growth untuk tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Melihat banyaknya 

kesamaan kultur antar kedua negara, Vietnam dinilai sebagai negara yang paling 

mampu mengadaptasi model pembangunan Korea Selatan. 

 

5.2.5.3 International recognition 

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan 

berhasil menempati peringkat 11 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di 

dunia pada tahun 2015
162

, Korea Selatan memiliki ekonomi yang tidak diragukan. 

Perusahaan besar seperti Samsung sudah merajai pasar internasional. Dalam 

bantuan luar negeri, Korea Selatan berhasil masuk menjadi anggota DAC OECD, 

dimana ini merupakan prestasi yang besar bagi negara donor karena keanggotaan 

DAC menjadi titik balik bagi sebuah negara untuk menjadi negara major donor. 

Dalam jangka waktu tahun 2011-2015 terdapat beberapa pencapaian Korea 

Selatan dalam bantuan luar negeri. Tahun 2011 Korea Selatan menjadi tuan rumah 

dalam The Fourth High Level Forum(HLF-4) di Busan yang membahas mengenai 

efektivitas bantuan luar negeri.
163

 

Korea Selatan juga tergabung dalam forum internasional seperti G20. 

Bergabungnya Korea Selatan dengan G20 merupakan salah satu langkah untuk 

memberi pengaruh pada perekonomian global. Terutama pada tahun 2010 Korea 

Selatan merupakan negara Asia pertama yang menjadi tuan rumah bagi G20 

Summit. Terpilih sebagai tuan rumah bagi G20 Summit secara simbolik 

merupakan pencapaian yang besar bagi national brand Korea Selatan sehingga 
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dapat meningkatkan international recognition di regional Asia Timur maupun 

internasional.
164

 

Selain itu keinginan besar Korea Selatan untuk menjadi contoh bagi 

negara middle power lainnya dalam menjalankan peran sebagai negara yang 

berkontribusi di dunia internasional dan mampu menjadi jembatan bagi 

kepentingan internasional. Sebagai negara yang memainkan peran penting baik di 

dalam lingkup regional maupun internasional, Korea Selatan sepenuhnya 

mendukung Vietnam salah satunya dengan mendukung partisipasi Vietnam dalam 

G20 Summit di Seoul sebagai chairman.
165

 Dengan dukungan tersebut Korea 

Selatan ingin mengukuhkan peran middle power yang dapat menjembatani 

Vietnam sebagai negara berpaham sosialis yang ikut serta dalam kerjasama 

regional maupun global. 

 

5.2.6 Enviroment Motives 

5.2.6.1 Aid for a better enviroment 

Eksistensi Korea Selatan dalam perbaikan lingkungan global salah satunya 

ditunjukan melalui Korea Forest Service (KFS) dengan proyek REDD+ dan 

berafiliasi dengan United Nations-led REDD campaign. KSF mengadakan 

seminar REDD+ tahunan untuk ketiga kalinya, dalam seminar tersebut perwakilan 

resmi dari KSP menyampaikan “The key purpose of this year’s symposium is to 

share the progress of ongoing and impending REDD+ overseas projects and to 
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analyze the recent global trends on climate change,”
166

 dari pernyataan tersebut 

tersirat adanya keingingan Korea Selatan untuk mempromosikan posisinya 

sebagai leading actor dalam permasalahan lingkungan global terutama karna 

pengalamannya dalam mengatasi masalah deforestasi yang terjadi paca perang 

korea. 

 

Untuk bantuan luar negeri yang ditujukan bagi lingkungan, dalam ODA 

white paper, terdapat beberapa sektor yang menjadi fokus yang ditujukan ke 

Vietnam, antara lain green growth, vocational training dan infrastuktur 

transportasi. Salah satu ciri khas ODA Korea Selatan ke Vietnam yaitu green 

growth. Green Growth merupakan kerjasama dalam perlindungan lingkungan 

dimana Vietnam memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja sedangkan Korea 

Selatan memiliki teknologi terkemuka yang dapat digunakan untuk 

memaksimalkan kerjasama ekonomi tetapi juga tetap menjaga lingkungan. Pada 

tahun 2009 Korea Selatan dan Vietnam menandatangani MoU kerjasama 

lingkungan pada bidang hidrometeorologi yang ditandatangani oleh Korea 

Meteorological Administration and the National Centre for Hydro dan 

Meteorological Forecasting of Vietnam. kemudian pada tahun 2012 diadakan 

Ministerial Meeting on Enviroment untuk mengevaluasi kerjasama lingkungan 

pada tahun 2011-2012. Badan implementasi ODA KOICA juga bekerjasama 

dengan Kementrian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam dalam 
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http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140818000831 pada 12 desember 2016 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140818000831


110 
 

mengimplementasi proyek-proyek lingkungan seperti proyek sistem e-dokumen 

yang menangani manajemen sampah berbahaya di Vietnam.
167

. 

 Banyaknya aktifitas industri Korea Selatan yag dilakukan di Vietnam dan 

dapat berakibat pada kerusakan lingkungan di Vietnam. untuk itu ODA Korea 

juag ditujukan bagi perbaikan lingkungan, salah satunya pada proyek water 

supply Thien-Tan di Kota Blen Hoa. Kota ini merupakan zona industri yang ideal 

bagi bisnis di Vietnam, dimana juga terdapat banyak industri Korea Selatan yang 

ada disana. Kurangnya suplai air menyebabkan pemakaian air bagi masyarakat 

jauh dari standar nasional dan juga berakibat pada terhambatnya kegiatan industri. 

Maka untuk menfasilitasi perbaikan lingkungan di kota tersebut Korea Selatan 

merancang program water supply.  

Sehingga melalui proyek-proyek diatas maka bantuan luar negeri ODA dianalisis 

sebagai indikator perbaikan lingkungan.  
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5.2.6.2 International Responsibility 

Sebagai negara donor yang tergabung dalam keanggotanan DAC OECD, 

terdapat tuntutan bagi Korea Selatan untuk ikut berkomitmen menyelesaikan isu-

isu global, salah satunya yaitu kerusakan lingkungan, selain itu juga salah satu 

agenda dari bantuan luar negeri OECD yaitu mendukung tercapainya 

pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Oleh karena itu 

bantuan luar negeri di Vietnam seperti Program to Respond to Climate Change 

yang difasilitasi oleh KOICA merupakan bentuk tanggungjawab Korea Selatan 

pada dunia internasional. 
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BAB VI 

PENUTUPAN 

 

6.1 Kesimpulan 
 

 Keberhasilan bantuan luar negeri yang diterima Korea Selatan pada pasca 

perang korea menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang berhasil 

memperbaiki keadaan domestik negaranya dengan menggunakan bantuan ODA. 

Hal ini kemudian membawa Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Korea Selatan kemudian mulai 

memberikan bantuan luar negeri melalui ODA, sehingga menjadi salah satu 

emerging donors di dunia internasional. Korea Selatan menggunakan konsep 

middle power yang menjadi politik luar negeri. Dalam konsep ini ODA digunakan 

sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai politik luar negerinya.  

Vietnam merupakan negara yang paling menarik perhatian bagi ODA 

Korea Selatan. Hubungan bilateral yang telah berlangsung lama menjadikan 

kedua negara sebagai strategic partnership. Korea Selatan juga tidak segan untuk 

terus meningkatkan bantuan luar negeri ODA ke Vietnam. sektor yang paling 

banyak mendapat ODA yaitu sektor infrastruktur dan teknologi. 

Penulis kemudian menggunakan theories of aid allocation untuk dapat 

menganalisis motif alokasi bantuan luar negeri Korea Selatan ke Vietnam. Dalam 

konsep ini terdapat beberapa motif antara lain motif kemanusiaan, motif ekonomi, 

motif strategis, motif ideologi, motif identitas, dan motif lingkungan. Pada bab 1-

3 penelitian ini, penulis menemukan adanya motif ekonomi serta motif identitas 
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yang terdapat pada alokasi bantuan luar negeri ODA Korea Selatan ke Vietnam. 

Kemudian setelah melakukan penelitian lebih lanjut terutama pada bab 4 dan 5, 

penulis menemukan bahwa bantuan luar negeri Korea Selatan memang memiliki 

motif ekonomi dan motif identitas. 

Pada motif ekonomi, penulis melihat dari intensitas perdagangan yang 

tinggi dan semakin meningkat setiap tahunnya. Didukung juga dengan angka 

investasi serta ekspor yang tinggi. Vietnam yang merupakan emerging market 

sangat menarik perhatian bagi perdagangan Korea Selatan, stabilitas politik dalam 

negeri dan peningkatan ekonomi Vietnam juga menjadikan Vietnam sebagai 

negara yang aman untuk berinvestasi. Tenaga kerja yang murah dan tingginya 

angka masyarakat usia produktif juga menjadikan Vietnam memiliki tenaga kerja 

yang melimpah. Oleh karena itu Korea Selatan banyak memberikan bantuan luar 

negeri melalui pelatihan-pelatihan terutama dalam bidang teknologi. Hal ini bisa 

jadi ini memperlancar investasi-investasi Korea Selatan di Vietnam. dengan 

banyaknya tenaga kerja yang lebih murah dan berkualitas maka dapat menekan 

harga produksi dari perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Vietnam. 

Kemudian penulis juga menemukan adanya motif identitas yang juga 

dominan dalam bantuan luar negeri Korea Selatan. Keinginan Korea Selatan 

untuk menunjukan eksistensi di kancah internasional sebagai negara middle power 

terlihat dari indikator political aims. Dimana kebijakan luar negeri yang 

dikeluarkan seperti Global Korea adalah bentuk nyata dari realisasi konsep middle 

power. Korea Selatan juga menerapkan model pembangunan Saemul Undong 

yang merupakan model pembangunan Korea Selatan pada pasca perang korea. 
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Dalam white paper ODA, Korea Selatan secara terbuka menunjukan keinginannya 

untuk melakukan transfer model pembangunan. Model pembangunan ini 

kemudian juga diterapkan di Vietnam melalui bantuan-bantuan ODA untuk 

pembangunan didaerah perdesaan. Vietnam yang memiliki banyak kesamaan dari 

segi nilai konfusian, budaya, dan sejarah, menjadikan Vietnam dianggap paling 

mampu untuk mengadaptasi model pembangunan ini. Selain itu juga masih 

banyaknya daerah perdesaan di Vietnam yang masih sangat terbelakang dan 

didukung dengan sumber daya alam yang banyak, sangat memungkinkan bagi 

Korea Selatan untuk menerapkan transfer model pembangunan ke Vietnam. 

 

6.2 Saran 
 

Dengan telah selesainya penelitian, penulis menyadari bahwa penelitian ini 

masih jauh dari sempurna. Sehingga penulis sadar bahwa masih banyak 

kekurangan yang harus dilakukan dalam penelitian selanjutnya terutama 

penelitian yang membahas mengenai motif bantuan luar negeri, oleh karena ini 

penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat berguna bagi penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

1. Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan theories of aid 

allocation dari Maria Andersson, teori ini saja ternyata kurang mampu 

untuk menjelaskan secara mendalam mengenai motif ODA Korea Selatan. 

Sehingga penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar 

menambahkan konsep atau teori yang dapat menganalisis karakteristik 
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negara donor terlebih dahulu sebelum menentukan motif apa yang terdapat 

dalam bantuan luar negerinya. 

2. Dengan melakukan penelitian bantuan luar negeri Korea Selatan ke 

Vietnam, penulis menemukan bahwa intensitas bantuan luar negeri Korea 

Selatan sangat tinggi di Asia terutama Asia Tenggara. Sehingga sangat 

menarik untuk mengetahui bagaimana dan apa motif alokasi ODA Korea 

Selatan ke Asia Tenggara 

3. Dewasa ini dalam penelitian tentang motif bantuan luar negeri, muncul 

istilah emerging donors. Dimana sangat menarik untuk meneliti motif dari 

negara emerging donors dalam bantuan luar negeri. Sehingga penulis 

menyarankan untuk lebih memperbanyak penelitian tentang motif bantuan 

luar negeri pada negera-negara emerging donor. 
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