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BAB VI 

ALASAN PARK GEUN HYE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

UNTUK MENANDATANGANI GSOMIA DENGAN JEPANG 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai resiko dari prospek-

prospek pilihan Park Geun Hye mengenai penandatanganan GSOMIA dengan 

Jepang pada tahun 2016. Penulis akan menentukan apakah pilihan yang diambil 

oleh Park Geun Hye termasuk ke dalam risk-averse (menghindari resiko) ataukah 

termasuk ke dalam risk-seeking (menerima resiko) dengan melihat seberapa besar 

ukuran resiko dari masing-masing kemungkinan pilihan yang tersedia, dilanjutkan 

dengan menjelaskan pilihan terakhir apa yang diambil oleh Park Geun Hye serta 

hasil dari pilihan tersebut. 

6.1. Proses Framing 

 Di awal masa jabatan Park Geun Hye sebagai seorang presiden, Park Geun 

Hye masih belum memiliki keinginan untuk melanjutkan dan memperbaiki 

kerjasama GSOMIA yang tertunda pada masa pemerintahan Lee Myung Bak. 

Saat itu, evaluasi kebijakan yang dijalankan Park Geun Hye pada tahun pertama 

memiliki nilai penerimaan yang cukup tinggi, dengan nilai 67.7% untuk kebijakan 

luar negeri dan 47.8% untuk kebijakan luar negeri354. Tahun 2013-2014 hubungan 

Korea Selatan dengan Jepang sedikit renggang. Diawali dari kunjungan Perdana 

Menteri Shinzo Abe ke kuil Yasukuni, yang merupakan pertama kali dalam tujuh 

                                                             
354 Choi Kang, dkk. “Evaluating President Park Geun Hye’s Foreign Policy in its 1st Year.”  
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tahun355, Mahkahmah Konstitusi Korea Selatan yang mengungkapkan bahwa isu 

comfort women belum diselesaikan sepenuhnya oleh kedua belah pihak, hingga 

Park Geun Hye yang tidak ingin mengadakan summit dengan Jepang selama 

rentang tahun 2013-2015 356 . Namun, masyarakat Korea Selatan menunjukan 

dukungannya untuk melanjutkan kembali pembicaraan terkait GSOMIA yang 

sempat tertunda. Berdasarkan polling dari Asan bulan Februari 2013 hingga 

Januari 2014, presentase angka dukung mencapai hingga 50%357. 

Gambar 6.1. Polling Dukungan terhadap GSOMIA 

 

Sumber: Asan Public Opinion Report. Challenges and Opportunities for Korea-Japan Relations in 

2014. hal 11. 

                                                             
355 Congressional Research Service. “U.S.-South Korea Relations”. CSR Report. (2016). diakses 

dari 

https://www.everycrsreport.com/files/20161020_R41481_105885d67fd074d1535a6ae0b231c3ec0
1ac8880.pdf pada 31 Desember 2017. hal 8. 
356 ibid. 
357 Kim Jiyoon, dkk. “Challenges and Opportunities for Korea-Jaoan Relations in 2014.” Asan 

Public Opinion Report. (2014). hal 11. 
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 Meskipun mendapatkan dukungan publik untuk melanjutkan GSOMIA, 

Park Geun Hye secara tidak langsung memberikan pandangan keras bagi 

hubungan Korea Selatan-Jepang. Dalam peryaaan Independence Movement Day 

pada Maret 2013, beliau mengungkapkan: 

 “It is incumbent on Japan to have a correct understanding of 

history and take on an attitude of responsibility in order to partner 

with us I playing a leading role in East Asia in the 21st century. 

Only then will we be able to build rock-solid trust between our two 

nations, which will in turn enable reconciliation and collaboration 

in a genuine sense… In order for our two nations to heal the 

wounds of the past as soon as possible and march together towards 

the future of shared progress, it is necessary for the Japanese 

Government to change unreservedly and behave in responsible 

manner358.”  

 Pertemuan Park Geun Hye dan Shinzo Abe pertama kali ‘difasilitasi’ oleh 

Amerika Serikat dalam Nuclear Summit Security di Hague tahun 2014. Dari situ, 

Park Geun Hye menekankan akan pentingnya kerjasama untuk melawan ancaman 

nuklir Korea Utara. Pertemuan tersebut merupakan tombak dari kerjasama 

bilateral serta diskusi antara Korea Sselatan dengan Jepang terkait persamaan 

persepsi keamanan. 

 Framing dalam prospect theory adalah bagaimana pilihan dapat 

dimanipulasi tanpa merubah substansi dan bagaimana pembentukan pandangan 

pada masing-masing pilihan tersebut359.. Sangat sulit bagi penulis untuk melihat 

siapa sajakah yang mencoba untuk memberi masukan atau membentuk ‘pilihan’ 

Park Geun Hye. Dikarenakan, pada saat penandatanganan GSOMIA disepakati, 

                                                             
358 “Address by President Park Geun Hye in the 94th March 1st Independence Movement Day”. 

(2013). diakses dari http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=106019 pada 29 

Desember 2017. 
359 Rose McDermott. op. cit. hal 57. 
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Park Geun Hye melakukan perombakan besar-besaran tanpa adanya persetujuan 

terlebih dahulu360. Posisi yang dirombak antara lain Perdana Menteri, Menteri 

Keuangan, dan Menteri Keamanan361. Beberapa asisten kepresidenan pun memilih 

untuk mengundurkan diri dari jabatannya disaat kasus skandal menyeruak 362 , 

seperti Ahn Jong-Beom yang merupakan penasehat kebijakan yang ditangkap 

dikarenakan indikasi penyalahgunaan kekuasaan363. dan sekretaris pribadi Park 

Geun Hye, Jeong Ho-Seong yang ditangkap karena dicurigai membeberkan 

dokumen rahasia negara kepada Choi Soon Sil364. Berdasarkan analisa penulis, 

ada dua orang yang menurut penulis memegang peranan cukup besar dalam 

kesepakatan penandatanganan GSOMIA. Yaitu Menteri Pertahanan Han Min Koo 

dan Choi Soon Sil. 

 Han Min Koo, selaku Menteri Pertahanan Korea Selatan, secara spesifik 

telah berbicara mengenai rencana kerjasama keamanan dengan Menteri 

Pertahanan Jepang, Gen Nakatani setelah Dialog Shangri-La pada Juni 2016365. 

Kedua Menteri Pertahanan tersebut melalui sambungan telepon, berusaha untuk 

mempromsikan pentingnya pemahaman dan rasa percaya masing-masing negara 

untuk dapat menguatkan kerjasama keamanan 366 .  Sebelum GSOMIA secara 

                                                             
360 Bryan Harris and Song Jung-a. “South Korea Scandal Prompts Park to Fire Key Mnisters.” 

Financial Times. (2016). diakses dari https://www.ft.com/content/c19f6308-a09b-11e6-86d5-

4e36b35c3550 pada 1 Janurai 2018. 
361 ibid. 
362 ibid. 
363 Seerat Chaba. “South Korean President Scandal Update: Park Geun Hye’s Former Advisers 

Arrested.” IBTimes. (2016). diakses dari http://www.ibtimes.com/south-korean-president-scandal-

update-park-geun-hyes-former-advisers-arrested-2442368 pada 3 Januari 2018. 
364 ibid. 
365 The Hankyoreh. “[News Analysis] S. Korea-Japan Hashing Out Pans for more Military 

Cooperation”. The Hankyoreh. (2016). diakses dari 

http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/747008.html pada 1 Januari 2018. 
366 ibid. 



125 

  

resmi ditandatangani, Han Min Koo merasa kondisi masih belum matang untuk 

melanjutkan GSOMIA dengan menyatakan “the conditions need to mature367” 

melihat bagaimana perilaku masyarakat Korea Selatan pada hari penandatanganan 

GSOMIA tahun 2012 lalu. 

 Namun secara tiba-tiba, Menteri Pertahanan mengumumkan keberlanjutan 

kembali GSOMIA pada khalayak pada 27 Oktober 2016, pada menjelaskan 

mengenai pentingnya GSOMIA ini dalam keberlangsungan keamanan nasional 

serta perdamaian di kawasan. Han Min Koo mengatakan368: 

 “We faced a grave security situation this year in which North 

Korea tested two nuclear devices and fired more than 20 rockets, 

including submarine-launched ballistic missiles…. If we can obtain 

military information on Pyongyang’s nuclear and missile 

programmes directly from Japan, it will greatly strengthen our 

ability to counter the North’s provocations.” 

 

 Pernyataan Han Min Koo didasari atas tes nuklir yang beberapa kali 

dilakukan Korea Utara, ditambah dengan lebih dari dua puluh peluncuran misil, 

termasuk peluncuran misil balisitik bawah laut369(Submarine-Launched Ballistic 

Missile).  Han Min Koo turut mengkhawatirkan peluncuran roket 300-mm 

(Multiple Rocket Launcher) yang dapat mencapai jarak hingga Provisi 

Chungcheong, atau biasa disebut Cheongnam 370 . Rangkaian peristiwa ini 

                                                             
367 ibid. 
368  Bryan Harris. “South Korea and Japan Sign Pact to Counter North Korea Treat.” Financial 

Times. (2016). diakses dari https://www.ft.com/content/88d9a392-b119-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1 

pada 19 Oktober 2017. 
369 Ministry of National Defense ROK. op. cit. hal 256. 
370 Park Byong-su. “Ddefense Minister: North Korea has New Rocket Launcher Capable of 

Striking Deep”. The Hankyoreh. (2016). diakses dari 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/738689.html pada 2 Januari 2018. 
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mengharuskan Menteri Pertahanan KoreaSelatan untuk meningkatkan kekuatan 

militernya dengan penambahan kapasitas informasi intelejen371. 

Gambar 6.2. Jarak antara Pyongyang dengan Cheongnam (Chungcheong) 

 

Sumber: Google Maps 

 

 Han Min Koo tidak menjadi Menteri Pertahanan sedari awal Park Geun 

Hye menjabat menjadi presiden, akan tetapi ditunjuk oleh Park Geun Hye secara 

langsung untuk mengantikan beberapa pejabat tinggi Negeri Korea Selatan yang 

mengundurkan diri pasca insiden tenggelamnya Kapal Sewol372 . Dengan latar 

beakang Han Min Koo yang sangat berpengalaman dalam bidang kemiliteran373 

                                                             
371 Ministry of National Defense ROK. loc. cit. 
372 CSIS. “Impact Player: Han Min Koo”. Center for Strategic and International Studies. diakes 
dari https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-

public/legacy_files/files/publication/140701_KoreaChair_Impact%20Player_Han_Min_Koo.pdf 

pada 28 Desember 2017. 
373 ibid. 
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serta pernah memimpin high-level talks dengan Korea Utara374, Han Min Koo 

dapat dikatakan mengerti akan situasi dan kondisi seberapa besar pengaruh 

provokasi nuklir Korea Utara untuk Korea Selatan. Dari pernyataan Han Min Koo 

yang awalnya mengatakan ‘menunggu hingga situasi membaik’ hingga akhirnya 

menegaskan pentingnya GSOMIA di kondisi domestik yang ‘tidak baik’, Han 

Min Koo menyadari posisi domain of losses, sehingga framing dari opsi pilihan 

untuk kembali melanjutkan GSOMIA dilihat dari sisi ancaman semakin intennya 

peluncuran nuklir Korea Utara hingga mencapai 20 kali. Sehingga beliau turut 

menegaskan dan berani melanjutkan GSOMIA walaupun kembali mendapatkan 

tentangan dari berbagai pihak bahkan ancaman penurunan jabatan Menteri 

Pertahanan. Dan ketika Menteri Pertahanan mengumumkan progress GSOMIA 

kepada Park Geun Hye, beliau mengatakan “Carry on as planned” yang menurut 

penulis menunjukan efek framing acceptance, yang berarti Park Geun Hye tidak 

merubah pilihan dan keputusan yang telah dibuat, yaitu untuk melanjutkan 

GSOMIA karena dianggap rasional dan relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

 Kedua adalah Choi Soon Sil. Namanya mulai mencuat setelah terindikasi 

terlibat kasus korupsi dengan Park Geun Hye pada Oktober tahun 2016. Choi 

Soon Sil adalah seorang teman masa kecil serta orang kepercayaan dari Park Geun 

Hye yang sudah dikenalnya semenjak era pemerintahan Park Chung Hee, ayah 

                                                             
374 ibid. 
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dari Park Geun Hye.375. Ayah dari Choi Soon Sil, yaitu Choi Tae Min, dikenal 

sebagai seorang pemimpin sekte religius yang ‘memprediksi’ kematian Park 

Chung Hee376. Dari situlah, Park Geun  Hye mulai mempercayai Choi Tae Min 

dan menjadikannya guru spiritual377.  

 Choi Soon Sil sendiri bukanlah seseorang yang memiliki jabatan 

pemerintahan, bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam bidang 

pemerintahan. Akan tetapi, beberapa pihak mengungkapkan bahwa Choi  Soon Sil 

mempengaruhi banyak dari keputusan Park Geun Hye terkait Korea Utara378 serta 

dengan bebas ‘membantu’ memformulasikan dan mengimplementasikan 

kebijakan baik domestik dan luar negeri 379 . Sebuah invertigasi khusus 

menemukan fakta bahwa Park Geun Hye sangat mengandalkan Choi Soon Sil 

untuk menangani permasalahan kunci baik domestik maupun luar negeri dengan 

memberikan dokumen rahasia negara serta draf pidatonya untuk ‘dilihat dan 

diubah’ oleh Choi Soon Sil380. Bahkan, Jeong Ho-Seong, salah sekretaris pribadi 

Park Geun Hye, menyatakan ada keterlibatan Choi Soon Sil dalam setiap 

kebijakan yang Park Geun Hye ambil. Seperti yang diberitakan dalam portal 

berita Hankyoreh, Jeong Ho-seong mengatakan: 

                                                             
375 Gi Wook Shin dan Rennie J. Moon. “South Korea After Impeachment”. Journal of Democracy 

Volume 28, Number 4. (2017). diakses dari 

https://aparc.fsi.stanford.edu/file/228455/download?token=LkIfEmcx pada 29 September 2017. 
376 Choi Ye Rin. “[Interview] Park Geun Hye believed in Choi Tae Min after He Predicted her 

Father’s Dead”. The Hankyoreh. (2016). diakses dari 

http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/768958.html pada 2 Januari 2018. 
377 ibid. 
378 Daniel Wertz. op. cit. hal 8. 
379 Shin Doh Chul. “President Park Geun-hye and the Deconsolidation of Liberal Democracy in 

South Korea: Exploring its Cultural Roots President Park Geun-hye and the Deconsolidation of 
LiberalDemocracy in South Korea: Exploring its Cultural Roots”. Center for the Study of 

Democracy. (2017). diakses dari https://escholarship.org/content/qt1t68c47v/qt1t68c47v.pdf pada 

1 Januari 2018. hal 1 
380 Gi Wook Shin dan Rennie J. Moon. op. cit. hal 119 
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 There was nobody beside Choi who could be trusted with the 

 President’s personal bussiness…. The President instructed [me] 

 to listen to Choi’s opinions. Nearly everyday, [I] sent documents 

 to Choi, delivering materials, or talking on the phone several times 

 a day….There are different ways to interpret ‘involvement in 

 government operations’ but it is true that there were reflections of 

 Choi’s opinion in the President’s decision making…It was the 

 President’s will.381” 

 Beberapa ajudan senior Park Geun Hye mengungkapkan bahwa mereka 

belum pernah sama sekali bertemu secara tatap muka dengan Park Geun Hye 

untuk membahas sebuah kebijakan 382 . Oleh sebab itu, banyak pihak yang 

menduga apakah Choi Soon Sil juga turut terlibat dalam memutuskan kelanjutan 

dari GSOMIA untuk menutupi skandal yang mencuat ke publik. 

 Awal menjadi presiden Korea Selatan, Park Geun Hye tidak sama sekali 

berusaha untuk merekatkan hubungan dengan Jepang, hingga selama dua tahun 

masa kepemimpinan Park Geun Hye tidak ada dialog bilateral diantara kedua 

negara tersebut383. Sebelum adanya perjanjian comfort women yang dilakukan 

secara ‘terburu-buru’ dan secara tiba-tiba diumumkan oleh kedua belah pihak384, 

Park Geun Hye seringkali mengungkapkan dalam pidatonya bahwa Jepang harus 

                                                             
381 Heo Jae-Hyun. “Jeong Ho-seong says Government Documents were leaked to Choi Soon-sil on 

orders from Pres. Park.” The Hankyoreh. (2017). diakses dari 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/783091.html pada 5 Januari 2018. 
382 Choe Sang-hun. “South Korean President’s Leadership Style Is Seen as Factor in Scandal.” The 

New York Times. (2016). diakses dari https://www.nytimes.com/2016/11/12/world/asia/south-

korea-park-geun-hye.html pada 3 Januari 2018. 
383 Peter McGill. “Why History is a Problem for Park Geun Hye in Confronting Japan.: East Asia 
Forum. (2014). Diakses dari http://www.eastasiaforum.org/2014/09/23/why-history-is-a-problem-

for-park-geun-hye-in-confronting-japan/ pada 1 Januari 2018. 
384 Scott Snyder. “South Korean Identitiy under Park Geun Hye: Crosscurrents and Choppy 

Waters.” op.cit. hal 107 
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melakukan perhitungan nyata untuk menangani korban comfort women yang 

masih hidup385.  

 Hampir serupa dengan kasus perjanjian comfort women, tidak ada 

sebelumnya indikasi Park Geun Hye akan melanjutkan kembali pembicaraan 

GSOMIA tersebut, terlepas dari Korea Selatan dan Jepang tergabung dalam 

kerjasama trilateral bersama dengan Amerika Serikat. Kelanjutan pembicaraan 

GSOMIA diumumkan pada tanggal 27 Oktober 2016 dilandasi atas dasar alasan 

semakin kencangnya provokasi nulir dari Korea Utara 386 , dua hari sebelum 

skandal politik Park Geun Hye terungkap ke publik dan mendapatkan banyak 

kecaman. Menanggapi skandal dan ancaman untuk turun dari jabatan presiden, 

Park Geun Hye memberikan pernyataan bahwa “Sebagai presiden, dirinya akan 

berusaha untuk memenuhi kewajiban dan mengembalikan keadaan negara yang 

memang sudah merupakan tugasnya”387. Pernyataan tersebut memberikan indikasi 

atas determinasi dirinya untuk tetap memegang otoritas dalam hubungan 

kenegaraan. Dapat terlihat dari tetep dijalankannya penandantangan GSOMIA 

tersebut meskipun berada di tengah carut-marut skandal. 

 

 

 

                                                             
385 ibid. 
386 Bryan Harris. 
387 Kim Jin-wu. [Park Geun-hye, Choi Soon-sil Scandal] President Park Seals Her Lips on Her 
Retreat from State Affairs. The Kyunghyang Shinmun. (2016). diakses dari 
http://english.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=201611091826477&code=710100#csidxd38
16ba0dcc695dba90d100ce28dc88 
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6.2. Variasi Pilihan dan Hasil Park Geun Hye 

 Perundingan GSOMIA antara Korea Selatan dan Jepang telah dilakukan 

sejak tahun 2011. Sejatinya, penandatanganan GSOMIA dilakukan pada 29 Juni 

2012 pada masa pemerintahan Lee Myung Bak. Akan tetapi, dikarenakan adanya 

perlawanan dari masyarakat Korea Selatan bahkan oposisi, kabinet Lee Myung 

Bak memilih untuk menunda penandatanganan pada menit-menit terkahir.  

 Variasi hasil-hasil pilihan dihubungkan dalam prospect theory dengan 

adanya fungsi beban (weighting functtion), di mana fungsi ini menjelaskan 

variasi-variasi hasil dan bagaimana kemungkinan pilihan tersebut dipengaruhi 

secara subyektif388. Jika ada opsi yang memiliki probabilitas hasil yang diinginkan 

dan memiliki kemungkinan hasil lebih tinggi daripada opsi yang lain, unsur beban 

kepentingan untuk mencapai hasil tersebut bisa jadi lebih terlihat daripada 

rasionalitas dari pembuat kebijakan. Disini, penulis akan melihat bagaimana 

pilihan-pilihan tersebut akhirnya diperoleh berdasarkan pertimbangan yang akan 

diterima sebagai Korea Selatan dan sebagai sebuah rezim dari Park Geun Hye. 

 Berkaca dari domain dan situasi yang dimiliki Park Gun Hye, beliau 

memiliki tiga pilihan dalam penandatanganan GSOMIA dengan Jepang. Jika 

diurutkan dari variasi kemungkinan dan hasil pilihan dari terendah hingga 

tertinggi, pilihan pertama adalah untuk tidak menyetujui penandatanganan 

GSOMIA dengan Jepang, pilihan kedua untuk menunggu penandatanganan 

                                                             
388 Rose Mcdermott. op.cit. 154. 
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hingga inagurasi dari kabinet Presiden Amerika Serikat yang baru, dan yang 

terakhir adalah untuk setuju menandatangani GSOMIA dengan Jepang.  

 Pilihan pertama yaitu dengan tidak melanjutkan penandatanganan 

GSOMIA dengan Jepang. Pilihan ini akan memberikan efek positif pada rezim 

Park Geun Hye, setidaknya menstabilkan keadaan domestik Korea Selatan yang 

sedang runyam terkait skandal Choi’s Gate. serta ketidaksetujuan yang diserukan 

oleh masyarakat terhadap kelanjutan pakta militer ini dikarenakan tidak adanya 

transparasi dari sisi pemerintah Korea Selatan. yang tidak memberikan akses 

masuk ke dalam ruangan kepada media untuk meliput penandatanganan 

tersebut389. Meskipun, akan sangat sulit untuk memperbaiki citra Park Geun Hye 

di mata publik yang sudah anjlok hingga hanya mendapatkan approval rating 

akhir  sebesar 5%390 dikarenakan skandal yang terjadi. 

 Di sisi lain, dampak negatif yang paling terasa dari dibatalkannya 

penandatangan adalah bagaimana menanggapi ancaman-ancaman serta provokasi 

dari nuklir Korea Utara yang tidak memiliki intensi untuk mengakhiri program-

program nuklirnya391. Tidak ditandatanganinya pakta militer ini akan memberikan 

efek dari segi keamanan nasional Korea Selatan, yang tidak dapat mengakses 

ancaman Korea Utara dari peralatan canggih Jepang seperti satelit dan kapal 

                                                             
389 Zoom in Korea. “[Interview: Oh Hyeran of SPARK on the SK-Japan Military Intel Pact 

GSOMIA”. Zoom in Korea: Critical News and Analysis of the Korean Penisula. diakses dari 
http://www.zoominkorea.org/interview-oh-hyeran-of-spark-on-the-sk-japan-military-intel-pact-

gsomia/ pada 28 Desember 2017. 
390  Asan Korea Perspective. “Asan Korea Perspective Vol. 1 No. 23 (2016.11.07-11.20). loc. cit 
391 391 Ministry of National Defense. “2016 Defense White Paper.” op. cit. hal 21 
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AEGIS 392 . Dampak negatif juga akan berimbas pada hubungan antara Korea 

Selatan dengan Amerika Serikat telah mendukung adanya pakta militer ini sejak 

lama. Bahkan sekertaris Menteri Pertahanan Amerika Serikat pada masa Barrack 

Obama, Leon Panetta, telah mengisyaratkan agar kedua negara tersebut segera 

melakukan penandatangan pakta pada Juni 2012 lalu393, meskipun batal terjadi. 

Pembatalan penandatanganan juga berpotensi mengganggu hubungan bilateral 

antara Jepang dan Korea Selatan yang telah dibina susah payah pada masa 

pemerintahan Park Geun Hye. Mengingat pandangan sejarah Shinzo Abe yang 

dikenal sebagai seorang revisionis sempat menyulitkan progress kerjasama kedua 

negara tersebut, hingga akhirnya berhasil membuat perjanjian akhir terkait isu 

comfort women pada Desember 2015 dan GSOMIA pada November 2016. 

 Pilihan kedua yang menjadi opsi dari Park Geun Hye adalah untuk 

menunda penyetujuan penandatanganan GSOMIA hingga inagurasi dari 

kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang baru394, yaitu Donald Trump, yang 

dilakukan pada 20 Januari 2017 395 . Official Cheong Wa Dae (seperti Istana 

Kepresiden di Indonesia atau White House Amerika Serikat) mengajukan opsi ini 

sebagai pertimbangan ‘penghargaan’ terhadap hubungan Korea Selatan dengan 

Amerika Serikat. Jika hal ini dilakukan, maka hal ini tentunya dapat 

                                                             
392 Bruce Klingner.  “US Security Benefits when Japan, South Korea Share Intelligence”. The 

Daily Signal. (2016). diakses dari http://dailysignal.com/2016/10/28/us-security-benefits-when-

japan-south-korea-share-intelligence/ pada 28 Desember 2017. 
393 Bruce Klinger. “Washington Should Urge Greater South Korean-Jpanaese Military and 

Diplomatic Cooperation.” op. cit. hal 8. 
394 Kang Seung-woo. “‘Park Ordered Signing of Japan Military Deal’ “. The Korea Times. (2016). 
diakses dari http://koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/11/113_218437.html pada 21 

September 2017. 
395 White House. “Remarks on The Inaugural Address”. The White House. (2017). diakses dari 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/ pada 30 Desember 2017. 



134 

  

mempermudah kerjasama trilateral yang telah dilakukan Korea Selatan dengan 

Jepang dan Amerika Serikat, yang memang menginginkan adanya kerjasama lebih 

yang lebih ‘intim’ diantara kedua sekutu Amerika Serikat tersebut. Selain itu, 

Amerika Serikat juga berperan penting dalam pembentukan keamanan Korea 

Selatan dalam lingkup regional. Seperti penempatan sebuah anti misil di Korea 

Selatan, bekerja sama dengan Amerika Serikat dibawah THAAD (Terminal High 

Altitude Area Defense). 

 Akan tetapi, pilihan ini juga memberikan dampak negatif. Yang paling 

terlihat adalah kondisi serta keadaan Park Geun Hye yang sulit diprediksi, apakah 

beliau masih memegang kuasa sebagai seorang presiden ataukah tidak. Pasalnya, 

semenjak kasus skandalnya mencuat, berbagai belahan pihak baik dari kaum 

oposisi maupun masyarakat melakukan serangkaian aksi protes sejak bulan 

Oktober 2016 menuntut Park Geun Hye untuk mundur dari jabatannya sebagai 

presiden. Sangat memungkinkan apabila kabinet Park Geun Hye tidak sempat 

membangun relasi dengan pemerintahan Amerika Serikat yang baru.  

 Selain itu, belum ada kebijakan resmi dari Kabinet Trump terkait Korea 

Utara dan hubungan dengan Korea Selatan, apakah akan sama seperti masa 

Barrack Obama ataukah tidak. Namun, sepanjang masa kampanye pada Januari 

2016 hingga debat presiden pada September 2016, Trump membuat peryataan 

mempertanyakan faedah dari proteksi militer yang diberikan oleh Amerika Serikat 

untuk Korea Selatan, Trump menekankan Korea Selatan harus memilih membayar 
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Amerika Serikat atau berusaha melindungi diri mereka sendiri tanpa Amerika 

Serikat396. 

 Pilihan terakhir yang dapat dipilih Park Geun Hye adalah untuk meyetujui 

penandatanganan GSOMIA dengan Jepang. Jika Park Geun Hye menyetujui 

untuk menandatangani GSOMIA, keuntungan yang didapat adalah Korea Selatan 

dapat langsung bertukar infromasi dengan Jepang mengenai ancarman nuklir 

Korea Utara tanpa melalui perantara Amerika Serikat melalui masing-masing 

Kementerian Pertahanan kedua negara tersebut397. Hal ini dapat meningkatkan 

keefektifan kerjasama trilateral yang sebelumnya dilakukan oleh ketiga negara 

tersebut untuk memantau aktivitas nuklir Korea. Tahun 2016 sendiri, Korea Utara 

telah melakukan serangkaian peluncutan misil Musudan dan uji coba mesin roket 

serta uji coba bawah tanah mesin ICBM (Intercontinental Ballisic Missile).398.  

Dengan adanya kerjasama ini, Korea Selatan dan Jepang dapat bertukar informasi 

rahasia baik secara lisan, tulis, maupun teknologi. 

 Di satu sisi, kerjasama ini akan menguatkan image Park Geun Hye sebagai 

seorang presiden dimata internasional karena berhasil membawa hubungan Korea 

Selatan dan Jepang dalam kerjasama pakta militer yang sebelumnya tidak mampu 

untuk menandatangani GSOMIA pada era Lee Myung Bak hingga akhirnya 

terwujud pada era pemerintahannya. Hal ini akan menjadi sebuah pencapaian 

                                                             
396 Colonel Michael Mumford, CSC. “The Trump Administration’s Approach to the Security of 

South Korea”. Indo-Pacific Strategic Digest 2017. (2017). diakses dari 
http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/documents/digest/Spring_2017/IPSD_Mumford_sp

ring2017.pdf pada 30 Desember 2017. 
397 Department of Defense of the United States of America. op. cit. hal 1-2 
398  Ministry of National Defense. “2016 Defense White Paper”.  
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tersendiri bagi Park Geun Hye, meskipun status dan image beliau yang sudah 

buruk di masyarakat Korea Selatan. 

 Akan tetapi, disetujuinya GSOMIA juga akan memberikan beberapa 

prospek negatif. Korea Selatan akan kesulitan untuk menjaga perannya sebagai 

“middle power” dengan menyeimbangkan hubungannya dengan Jepang (yang 

pro-AS) selagi membina hubungannya dengan China yang khawatir GSOMIA 

menjadi gerakan untuk menghalau  power China di kawasan Asia Timur399. Protes 

yang disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat serta kongres yang tidak 

menyetujui penandatanganan GSOMIA kemungkinan akan turut meluas karena 

pandangan bahwa Park Geun Hye sudah tidak memiliki kewenangan sebagai 

seorang presiden untuk memutuskan suatu kesepakatan luar negeri.  

 Ditambah lagi GSOMIA dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan 

dari Majelis Nasional. Kredibilitas Park Geun Hye yang sudah merosot dengan 

nilai penerimaan hanya sebesar 5%, yang mana merupakan niai penerimaan 

terburuk dalam sejarah kepresidenan Korea Selatan400. Dalam posisi ayng tidak 

menguntungkan, hal ini seperti bertaruh untuk mempertahankan rezim beliau 

dengan melanjutkan kembali penandatangnan tersebut. Penandantangan GSOMIA 

dipastikan juga akan mempersulit proses unfikasi ataupun trust-building yang 

selama ini digadang-gadangkan oleh Park Geun Hye, dengan berlandaskan ‘rasa 

percaya’ dari masing-masing pihak. Apalagi menilik bagaimana perlakuan Jepang 

terhadap Korea pada masa kolonial lalu. 

                                                             
399Ministry of National Defense. “Defense Ministry’s Regular Press Conference on November 30.” 

loc.cit. 
400 Asan Korea Perspective. “Asan Korea Perspective Vol. 1 No. 23 (2016.11.07-11.20). loc. cit. 
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6.3. Simpulan Bab 

 Dari hasil framing pilihan yang dilakukan, Park Geun Hye akhirnya 

memutuskan unutk kembali melanjutkan GSOMIA. Dalam situasi yang tidak 

kondusif karena skandal dan protes dari publik, Park Geun Hye memiliki tiga opsi 

pilihan: 

1. Tidak Menyetujui Penandatanganan GSOMIA 

(+) Menstabilkan kondisi domestik yang tidak kondusif. 

(-) Kurang akses untuk menangani Korea Utara, mengecewakan Amerika 

Serikat, hubungan Korea Selatan-Jepang renggang. 

2. Menunda Penandatanganan GSOMIA hingga Inagurasi Kabinet Presiden 

Amerika Serikat yang Baru 

(+) Mempermudah kerjasama trilateral, memperkuat hubungan dengan 

Amerika Serikat. 

(-) Tidak pasti berapa lama Park Geun Hye akan menjabat, belum 

mengetahui arah kebijakan kabinet Amerika Serikat yang baru. 

3. Menyetujui Penandatanganan GSOMIA 

(+) Dapat menangani ancaman nuklir Korea Utara, mempererat hubungan 

trilateral Amerika Serikat-Jepang-Korea Selatan, image Park Geun Hye di 

mata internasional. 
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(-) Menyeimbangkan hubungan dengan China, protes dari domestik Korea 

Selatan, ancaman turun jabatan, struggling untuk mempertahankan rezim 

dan otoritas, mempersulit proses unifikasi dan trust-building. 

 

 Dari hal tersebut, analisa penulis menunjukan pada akhirnya Park Geun 

Hye memilih untuk menyetujui kelanjutan penandantangan GSOMIA dengan 

Jepang. Jika menimbang dari segi keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan, 

pilihan untuk melanjutkan kembali GSOMIA dengan Jepang memberikan prospek 

keuntungan yang lebih besar dengan berkaca pada kondisi pemerintahan Park 

Geun Hye yang sudah diujung tanduk dengan mempertaruhkan keberadaan rezim 

beliau untuk melanjutkan kembali penandatanganan ditengah situasi yang tidak 

kondusif. Pilihan ini juga memberikan resiko yang paling besar, terutama dari segi 

inkonsistensi dari kebijakan yang dicanangkan Park Geun Hye untuk 

menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan Inter-Korea.  

  

 

 

  


