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Abstrak 

 

Adanya hubungan antara dominasi ekspansi perfilman Amerika Serikat 

dengan perkembangan industri perfilman negara lain, memicu negara-negara lain 

menerapkan perlindungan bagi industri perfilman dalam negerinya.  Salah satunya 

melalui kebijakan Screen Quota System.  Sejak menerapkan kebijakan itu, Korea 

Selatan mengalami kemajuan industri perfilman dalam negeri yang pesat.  Dapat 

dikatakan, Korea Selatan telah menjadi salah satu negara yang sukses melawan 

hegemoni film Amerika Serikat di negaranya sendiri.   

Meskipun begitu, ini mendapat reaksi dari AS yang merasa perdagangan 

filmnya terbatasi karena adanya SQS.  Permasalahannya, AS selalu mengaitkan 

masalah SQS dengan negosiasi perdagangan lainnya seperti BIT dan FTA.  

Karena adanya tekanan AS,  pada tahun 2006 pemerintah Korea Selatan 

mengubah kebijakan tersebut dengan menurunkan besarnya quota itu.   

Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Korea Selatan mau menuruti 

tekanan AS dan merubah Screen Quota Systemnya?  Penelitian yang berjudul 

Kegagalan Korea Selatan dalam Mempertahankan Kebijakan Perfilman Screen 

Quota System ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

mengapa pemerintah Korea Selatan mau menuruti tekanan AS.   

 Untuk menjawab masalah ini, digunakan beberapa model yaitu Asimetris 

Interdependensi dan exit costs model.  Dengan menggunakan kedua rangka itu, 

ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut yaitu: 

“Sikap menyerahnya Korsel pada tekanan AS atas penurunan SQS Korsel 

adalah sebagai akibat dari adanya asimetris interdependensi ekonomi dalam 

hubungan bilateral AS-Korsel yang menjadi sumber bargaining power bagi 

AS dalam menekan Korsel.  Asimetris Interdependensi ini memberikan 

kerugian yang besar bagi Korsel jika penekanan benar-benar terjadi.” 

 

Karena Korsel sangat membutuhkan BIT dan FTA, maka Korsel bersedia 

mengalah dengan menurunkan SQS-nya agar pembicaraan BIT dan FTA dapat 

berjalan.  Melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa perkembangan industri 

perfilman negara lain ternyata juga tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi 

internasional yang terjadi di belakangnya. 
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