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Latar Belakang
Korea Selatan sebagai suatu negara sangat
dikenal oleh masyarakat Indonesia karena
hubungan diplomatik dan bilateral antara
Indonesia dan Korea Selatan telah berjalan
dengan baik selama empat puluh dua tahun.
Kerja sama ekonomi dan perdagangan juga
berjalan sangat baik sejak masa awal
pemerintahan Orde Baru tahun 1966 dan terus
meningkat hingga di masa sekarang.
Keberlanjutan hubungan bilateral dan kerja
sama ekonomi yang sangat baik hingga kini
tersebut maka tidak mengherankan jika Korea
Selatan menjadi salah satu investor besar,
penting, dan berpengaruh di Indonesia. Korea
Selatan telah lama membantu pembangunan
ekonomi Indonesia terutama di bidang industri
dan infrastruktur. Di samping sumber daya
alam yang melimpah yang sangat penting bagi
sektor-sektor industri, Indonesia memiliki
potensi besar untuk pangsa pasar untuk produkproduk buatan Korea. Di samping itu, tidak
boleh dilupakan bahwa Korea Selatan
merupakan salah satu negara tujuan penting
bagi tenaga kerja terampil Indonesia untuk
bekerja di perusahaan-perusahaan Korea yakni
di sektor industri- manufaktur.
Namun hubungan bilateral terutama kerja sama
ekonomi yang strategis kurang disertai dengan
hubungan kebudayaan yang kokoh. Memang
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea
memberikan perhatian besar di bidang
kebudayaan dengan mendirikan Jurusan Bahasa
Korea akan tetapi pendirian departemen ini

kurang disertai dengan dukungan yang lebih
kuat pada Studi Korea di lingkungan akademik
dan pusat penelitian. Padahal, Studi Korea
sangat penting untuk memahami Korea Selatan
dan juga kawasan Asia Timur secara lebih
komprehensif. Studi ini juga bermanfaat untuk
menopang kebijakan-kebijakan pemerintah
dalam menjalin hubungan bilateral dan kerja
sama dengan Korea Selatan dan untuk
menempatkan posisi strategis Indonesia di
kawasan Asia Timur. Harus diakui bahwa Studi
Korea belum mendapatkan perhatian serius di
kalangan intelektual dan akademisi Indonesia.
Studi Korea di Indonesia terbilang sangat
sedikit. Oleh karena itu, tidak mengherankan
jika buku-buku yang ditulis dalam Bahasa
Indonesia mengenai sejarah dan kebudayaan
Korea tergolong masih sangat terbatas.
Isu Terkini
Berkat globalisasi generasi muda dan remaja di
masa kini memiliki ketertarikan yang besar
terhadap kebudayaan Korea terutama
kebudayaan populer mencakup film, musik,
gaya busana, dan makanan. Di kota-kota besar
di Indonesia telah tumbuh kalangan muda yang
tidak segan-segan menunjukkan kekaguman,
kecintaan, dan kefasihan mereka pada K-Pop
dan secara tidak langsung mengetahui bahasa,
politik, kebudayaan, dan geografi Korea
Selatan. Berbeda dengan generasi muda
sebelumnya yang memiliki kecenderungan kuat
pada kebudayaan Barat, generasi muda di masa
kini berkiblat pada Korea Selatan dalam
mengartikualisan semangat muda mereka.
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Poster-poster artis Korea tidak jarang dipajang
di ruang publik seperti di supermall dan
kunjungan artis dan aktor film Korea Selatan di
Jakarta sering kali mendapat sambutan yang
sangat meriah dari banyak penggemar.
Dalam konteks globalisasi, keberhasilan Korea
Selatan menjadi negara maju memberikan
sokongan kuat pada perkembangan Studi Korea
di seluruh dunia. Perubahan sosial dan budaya
Bangsa Korea dibahasa dan didokumentasikan
dengan serius dan komprehensif dalam Studi
Korea. Studi Korea berkembang sangat dinamis
antara lain mencakup sejarah dan kebudayaan
Korea di beberapa universitas dan pusat studi
baik di negeri Korea Selatan itu sendiri maupun
di Eropa Barat dan Amerika Seraikat. Namun
sayangnya hal ini belum terjadi di kajian
akademis di Indonesia.
Studi Korea sangat penting untuk dipelajari
karena negara ini berhasil melakukan
modernitas dan industrialisasi dalam kurun
waktu kurang dari setengah abad. Negara ini
juga berhasil mengembangkan sains dan
teknologi dengan tetap melestarikan tradisi.
Korea Selatan memperlihatkan suatu basis dan
dinamika kebudayaan yang istimewa dalam
tradisi Asia. Berbeda dengan Jepang yang tetap
mempertahankan sistem kekaisaran dan tradisi
Shinto, Korea Selatan berhasil membangun
sistem Republik dan keberadaan agama Kristen
Protestan sangat besar dan berpengaruh kuat
terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Untuk mengisi kurangnya Studi Korea dalam
lingkungan akademis di Indonesia maka Pusat
Penelitian Sumber Daya Regional melakukan
rintisan Studi Korea di lingkungan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam ranah
sejarah dan kebudayaan yakni tradisi-tradisi
dan agama-agama baik agama lama seperti
Konfusius dan Budha dan juga agama baru
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seperti Kristen Protestan yang berkembang
pesat dan sangat berpengaruh, untuk memahami
dengan lebih mendalam pondasi-pondasi
kebudayaan dan peradaban Korea Selatan dan
untuk mengetahui ketabahan dan strategi
Bangsa Korea danalam menghadapi masa-masa
krisis dari era keruntuhan Dinasti Choson,
Penjajahan Jepang, Perang Korea, dan Krisis
Ekonomi 1997/8. Studi Korea ini dilaksanakan
selama lima tahun dan dimulai pada tahun
2014. Agama dan Krisis di Korea Selatan
merupakan studi pertama dari Studi Korea di
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Temuan Penelitian
Bangsa Korea selalu merasa terancam dan
ditekan secara setiap saat oleh tiga kekuatan
negara besar yakni Tiongkok, Rusia dan
Jepang. Selama berabad-abad, terutama ketika
masih di bawah dinasti Choson, Korea berada
di bawah naungan dan pengaruh Kaisar
Tiongkok dan mengirimkan upeti sebagai
simbol ketundukan kepada Kaisar Tiongkok.
Pada akhir abad ke-19, Semenanjung Korea
menjadi medan pertikaian dan perebutan antara
Tiongkok, Rusia, dan Jepang dengan terjadi
peperangan antara Tiongkok-Jepang dan RusiaJepang, di mana dalam dua peperangan ini
Jepang tampil sebagai pemenang dan kemudian
menjadikan Korea sebagai negeri jajahannya.
Belum sempat menikmati kemerdekaan dan
kebebasaan dari Jepang, di mana Jepang kalah
dan menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia
ke-2, Korea terbagi menjadi dua negara dan
kemudian menjadi medan pertikaian pertama
antara blok komunis/timur dan blok
demokrasi/barat dalam perang dingin. Ingatan
dan memori tentang perang dan posisi kritis
Bangsa Korea selalu diajarkan dan ditekankan
dalam pendidikan kebangsaan di sekolahsekolah dari tingkat dasar hingga perguruan
tinggi. Karena itu semangat, jati diri, dan
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identitas Korea Selatan sebagai suatu bangsa
sangat melekat dan menonjol dalam setiap
individu.
Kebudayaan Korea Selatan meniti jalan yang
berbeda, istimewa, dan boleh dikatan sangat
unik jika dilihat dalam konteks sejarah kawasan
Asia Timur terutama jika dibandingkan dengan
sejarah Jepang dan Tiongkok. Jepang berhasil
menjalankan modernisasi melalui doktrin
politik restorasi Meiji, di mana golongan
pendukung sains dan teknologi Barat
menjalankan kekuasaan dengan memulihkan
kembali kekuasaan Kaisar. Tiongkok berhasil
menjalankan modernisasi melalui marxisme
dan sosialisme dalam naungan partai komunis.
Korea Selatan menjalankan modernisasi
sebagian besar melalui peran penting misionaris
Protestan Amerika Serikat yang disambut
secara positif dan sangat baik dan sejumlah
besar masyarakat Korea memeluk dan
menjalankan agama Kristen Protestan. Korea
Selatan memiliki komunitas Protestan yang
sangat besar, nomor satu di Asia. Kristen
Protestan dan institusi gerejanya sangat
berpengaruh sehingga mustahil
memperbincangkan sejarah dan modernisasi di
Korea Selatan tanpa mendiskusikan peran
penting sekolah-sekolah dan klinik-klinik
kesehatan yang didirkan oleh Komunitas dan
Gereja Protestan.
Orang-orang Kristen Protestan di Korea selalu
hadir dan mengambil peran penting dalam
pergerakan nasional dan juga ketika Bangsa
Korea menghadapi krisis politik dan
kebudayaan. Berbeda dengan situasi di negaranegara Asia di mana misionaris Kristen
Protestan mengalami kegagalan karena
menghadapi penolakan keras dari masyarakat
dan juga kuatnya institusi keagamaan tempatan,
Kristen Protestan mengalami suatu keberhasilan
yang sangat besar dalam melaksanakan
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kegiatan misi. Baik kalangan elit atau
bangsawan maupun kalangan rakyat biasa,
memberikan respon positif dan memberikan
sambutan baik pada kaum misionaris Protestan.
Misionaris Protestan melaksanakan kegiatan
misionaris secara tidak langsung yakni melalui
lembaga pendidikan dan kesehatan. Mereka
dengan tekun mendirikan sekolah dan klinik
kesehatan untuk membantu rakyat Korea.
Gereja dan sekolah secara tidak langsung
menjadi pintu awal bagi masyarakat Korea
melihat, merasakan, dan memahami
modernitas, sains, dan teknologi. Di samping
itu, Alkitab berhasil diterjemahkan dengan baik
ke dalam Bahasa Korea dan ditulis dalam
aksara hangul sehingga memudahkan orangorang Korea menerima agama ini. Kaum
misionaris pun dengan cerdik mengambil nama
dewa tertinggi dalam tradisi kuno keagamaan
Korea yakni hananim sebagai terjemahan dari
nama Tuhan.
Rekomendasi
1. Kementerian Perguruan Tinggi, Riset,
dan Teknologi bersama Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia perlu
memberikan dukungan finansial dan
infrastruktur terhadap Studi Korea di
Indonesia yakni studi sejarah,
kebudayaan, dan sains untuk
melengkapi dan menjadikan lebih
sempurna hubungan bilateral dan kerja
di bidang ekonomi antara kedua negara
yang selama ini telah berjalan baik. Ada
tiga hal mengapa Studi Korea atau
Korea Studies sangat penting bagi
Bangsa Indonesia. Pertama, kekuatan
ekonomi dan sains dari Korea Selatan
sangat besar. Kedua, posisi Korea
Selatan sangat penting dalam dinamika
internasional di Kawasan Asia Timur.
Ketiga, Korean Studies semakin
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berkembang pesat di lembaga-lembaga
pendidikan tinggi Amerika Serikat,
Eropa Barat dan bahkan Timur Tengah
yang menunjukkan bahwa diplomasi
kebudayaan Korea Selatan berjalan
semakin mantap.
2. Kementerian Perguruan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, LIPI, dan lembaga
bisnis perlu membantu dan
melaksanakan secara rutin dan
maksimal kerja sama akademik dan
ilmiah antara Bangsa Indonesia dan
Bangsa Korea, Kerja sama ini dapat
dilakukan baik melalui Korean
Foundation maupun departemendepartemen Studi Korea di sejumlah
universitas penting di Korea Selatan.
Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk
menciptakan korps ahli Korea dari
kalangan orang Indonesia, yang
nantinya, akan dapat membantu
pemerintah Indonesia terutama
pengambil kebijakan, korps diplomat,
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dan pengusaha Indonesia di dalam
memahami mentalitas dan alam fikir
Bangsa Korea yang sangat bermanfaat
dalam menjaga hubungan bilateral
kedua bangsa.
3. Sejarah Korea penting dan dapat
diajarkan sebagai pelajaran/mata kuliah
pilihan di sekolah menengah atas dan
universitas dan juga kuliah di Lembaga
Ketahanan Nasional
Indonesia/Lemhanas untuk memahami
modernitas Asia yang berkemajuan
dengan tetap menjaga akar dan tradisi
dan sesuai dengan kebudayaan
Nusantara dan cita-cita Pancasila.
Dalam ranah globalisasi dan juga
modernitas, Korea Selatan dapat
dijadikan sebagai salah satu referensi
penting di dalam pembangunan
kebangsaan yang berbasis kepada sains
dan teknologi dengan tetap menjaga
tradisi dan mentafsirkan kembali
gagasan-gagasan ideal dari tradisi.
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