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BAB II 

PEMBAHASAN  

2.1 Trustpolitik Policy 

 Pada Februari 2013, Park Geun Hye menetapkan Trust Building Process di 

Semenanjung Korea dalam mengupayakan peningkatan hubungan baik dengan Korea Utara 

melalui membangun kepercayaan di antara kedua negara Korea berlandaskan dengan 

keamanan nasional untuk mempertahankan perdamaian di Semenanjung Korea dan pondasi 

dasar untuk unifikasi. Park Geun Hye mengeluarkan kebijakan Trustpolitik Policy untuk 

mengubah kondisi Semenanjung Korea yang memiliki zona berkonflik menjadi zona 

kepercayaan yang mana diharapkan akan menciptakan suatu perdamaian sejati di antara 

kedua Korea. Park Geun Hye menekankan pentingnya untuk memulihkan dan membangun 

kepercayaan antar negara Korea sehingga tidak merusak rekonsiliasi yang sudah terbangun 

dengan transformasi konflik (Hye, 2011, p. 14).  

Park Geun Hye menguraikan kunci prinsip-prinsip dari straeginya dalam membangun 

kepercayaan untuk meningkatkan dan menstabilkan hubungan dengan Korea Utara, China 

dan Jepang. Trustpolitik Policy memiliki tiga kerangka besar dalam melaksanakan kebijakan 

luar negerinya yaitu Trust-building Process in the Korean Peninsula yang membangun 

kepercayaan Seoul dan Pyongyang bertujuan untuk mencegah adanya ancaman nuklir dan 

mempromosikan perdamian dan stabilitas di Semenanjung Korea, Northeast Asia Peace and 

Cooperation Initiative bertujuan untuk menjalin rasa saling percaya dan meningkatkan kerja 

sama di antara China, Jepang dan Korea Selatan dan Eurasia Initiative merupakan initiatif 

Korea Selatan untuk meningkatkan hubungannya dengan negara-negara di luar kawasan 

secara langsung yang meliputi, United Nations, ASEAN, India dan Eropa (Teo, 2014).  
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2.1.1 Trust-building Process in the Korean Peninsula 

Trustpolitik Policy yang pertama ialah Trust-building Process in the Korean 

Peninsula yang merupakan salah satu langkah utama untuk membangun kepercayaan antara 

kedua negara Korea tersebut, yang dilandasi dengan sistem keamanan yang kuat sehingga 

kedepannya Semenanjung Korea berhasil mencapai kesepakatan unifikasi dan perdamaian 

sejati serta mempunyai tatanan internasional yang baik. Park Geun Hye menyadari bahwa 

melalui rasa kepercayaan tersebut akan membangun sebuah hubungan yang harmonis 

sehingga adanya dialog dan perjanjian-perjanjian di antara kedua negara Korea akan 

mengesampingkan ketegangan yang terjadi saat ini (Sejong-daero, 2013, pp. 5-6). 

Tabel 2.1 Tujuan Trust-building Process in the Korean Peninsula 

 

Sumber: Republic of Korea Ministry of Unification, 2013 

Trust-building Process in the Korean Peninsula memiliki tujuan yang harus dicapai 

antara lain:  Pertama, akan mengembangkan hubungan diplomatik antar Korea yang di mana 

pemerintahan ROK akan mulai membuka lembaran baru dengan antar Korea berdasarkan 

pada akal sehat dan kepatuhan norma-norma internasional serta memperluas ruang lingkup 

kepentingan bersama, pertukaran antar Korea dan kerja sama dalam membangun komunitas 

ekonomi dan sosio-budaya di Semenanjung Korea. Kedua, pemerintahan ROK akan berupaya 
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membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea dengan membangun kerja sama 

internasional dan kerja sama antar Korea untuk mencapai denuklirisasi di kawasan 

Semenanjung Korea melalui promosi kepercayaan antar Korea di bidang politik dan militer. 

Ketiga, pemerintahan ROK akan menetapkan langkah-langkah untuk unifikasi Korea dalam 

lingkup domestik melalui pembangunan kapasitas dan membuat persiapan substansial untuk 

penyatuan Semenanjung Korea (Sejong-daero, 2013, p. 11). 

Tabel 2.2 Prinsip Trust-building Process in the Korean Peninsula 

 

Sumber: Republic of Korea Ministry of Unification, 2013 

Dalam kebijakan Trust-building tersebut, pemerintahan ROK berpegang teguh dengan 

prinsip-prinsip yang telah disetujui, yaitu pemerintah akan melakukan pendekatan yang 

menyesuaian dengan Korea Utara yang mana berupaya untuk menjaga keseimbangan antara 

keamanan nasional dan kerja sama pertukaran sosio-budaya antar Korea dan internasional 

sehingga akan menimbulkan lebih banyak negara-negara lain yang ikut berpartisipasi dalam 

penyelesaian konflik tersebut. Selain itu pemerintah akan mempelajari kebijakan-kebijakan 

Korea Utara (Nordpolitik) untuk mengarahkan Korea Utara ke jalur yang tepat sehingga 

menciptakan suatu hubungan dan kebersamaan yang baik. Terakhir, pemerintahan ROK akan 
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bekerja sama dengan komunitas-komunitas internasional agar mampu mengatasi krisis dan 

mencari solusi untuk keamanan di Semenanjung Korea (Sejong-daero, 2013, p. 12).  

 Trust-building mempunyai arah kebijakan yang efektif, yang mana kebijakan tersebut  

berlandaskan dengan keamanan yang kuat agar mampu menghalangi ancaman dari Korea 

Utara, namun tetap membiarkan pintu dialog dan kerja sama terbuka secara luas. 

Pemerintahan ROK juga akan membangun kepercayaan dengan komunitas internasional 

melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati seperti, Industri Kaesong dan semaksimal 

mungkin membentuk kondisi untuk mendorong Korea Utara membuat pilihan yang benar, 

terutama untuk menghentikan program nuklirnya. Sehingga mendorong lancarnya 

pengimplemntasian kebijakan (Sejong-daero, 2013, p. 13). 

Tabel 2.3 Kebijakan Trust-building Process in the Korean Peninsula 

 

Sumber: Republic of Korea Ministry of Unification, 2013 

 Adapun beberapa inisiatif yang dilakukan Park Geun Hye untuk menjalankan trust-

building ini antara lain adalah dengan menormalisasikan hubungan kepercayaan antar Korea 

melalui upaya tindak lanjut dalam mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang terlepas 

dari situasi politik di Semenanjung Korea, yang di mana Korea Selatan akan tetap 

memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat rentan Korea Utara seperti orang tua, 
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bayi dan ibu hamil serta mencarikan solusi lain untuk masyarakat yang keluarganya 

terpisahkan sewaktu perang korea, tawanan perang dan penculikan di Korea Utara. Selain 

memberikan bantuan, Korea Selatan akan mendirikan suatu saluran yang permanen untuk 

berdialog dan melaksanakan perjanjian di antara kedua negara dengan mempertimbangkan 

konsensus umum dan situasi keamanan (Sejong-daero, 2013, pp. 16-17). 

 Dengan adanya perjanjian tersebut akan memperluas kerja sama dan pertukaran yang 

saling menguntungkan seperti, kerja sama tingkat lanjut dalam perkembangan Kompleks 

Industri Kaesong yang mencakup internasional, mendorong berbagai budaya dan sosial 

antara dua Korea. Dilanjutkan dengan mengejar visi dari proyek Korea, yang mana akan 

megupayakan memperluas pembangunan Korea bersama, termasuk listrik, transportasi, 

infrastruktur, dan telekomunikasi antar Korea. Korea Selatan juga mengupayakan akan 

mendirikan kantor-kantor pertukaran antar Korea dan kerja sama dalam Seoul dan 

Pyongyang. Inisiatif perdamaian di Semenanjung Korea juga dilanjutkan demi kelancaran 

proses pembangunan kepercayaan antar Korea dengan mendirikan sikap keamanan, yang 

mana pemerintah ROK akan berusaha menghalangi dan menangkis tindakan Korea Utara 

dengan meningkatkan pertahanan komprehensif, seperti ROK-US dalam pasukan gabungan 

pencegahan.  

Pemerintahan Park Geun Hye juga melakukan beraneka ragam upaya untuk mengatasi 

masalah nuklir Korea Utara dengan menyeimbangkan kerja sama antar Korea dan kerja sama 

dengan masyarakat internasional sehingga dapat memberi tekanan dan menghalangi 

pengembangan senjata nuklir Korea Utara sehingga menciptakan denuklirisasi. Denuklirisasi 

ini akan mempertimbangkan langkah-langkah yang sesuai dalam konteks politik, ekonomi, 

dan diplomatik. Selain itu, pemerintahan ROK akan bergabung dengan PBB daan negara-

negara terkait untuk membuat taman perdamaian di dunia dalam zona demiliterisasi (DMZ 

World Peace Park), di mana taman tersebut sebagai bentuk model baru dalam perdamian dan 
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kerja sama untuk unifikasi kedua Korea dan masyarakat internasional. Pemerintah Korea 

Selatan juga akan memperkuat dan saling mengakui rezim kedua negara untuk membangun 

kepercayaan politik dan militer sehingga secara tidak langsung akan mengakhiri konflik. 

Dengan begitu kerja sama dan pertukaran antar Korea akan berjalan dengan lancer tanpa 

adanya konfrontasi militer (Sejong-daero, 2013, pp. 18-19).  

 Untuk mendorong berjalannya proses pembangunan kepercayaan di Semenanjung 

Korea di butuhkannya persatuan nasional, yang mana akan diperkuat dengan infrastruktur 

yang mencakup usaha-usaha untuk penyatuan komunitas nasional. Selain itu, partisipasinya 

masyarakat dalam persatuan nasional ini akan menciptakan unifikasi dan secara tidak 

langsung akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Korea Utara. Proses Trust-building 

ini diharapkan akan menghasilkan arah yang positif untuk perdamaian unifikasi Semenanjung 

Korea dan Timur Laut Asia dan inisiatif kerja sama. Maka dari itu, Pemerintahan Korea 

Selatan akan siap mempromosikan unifikasi ke dukungan internasional sehingga pihak 

internasional berpartisipasi dalam masalah nuklir Korea Utara (Sejong-daero, 2013, pp. 20-

23). Inisiatif trust-building yang dijanjikan Park Geun Hye hanya beberapa yang tercapai 

seperti, melakukan bantuan kemanusiaan (terealisasikan melalui UNICEF), reuni keluarga 

antar Korea (dilakukan pada bulan Febuari 2013 dan Oktober 2015), dan berhasil 

membangun „Peace Park‟ di DMZ (Brendan Howe, 2016, pp. 106-107).   

2.1.2 Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI) 

 Trustpolitik Policy yang kedua ialah  Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative 

(NAPCI) adalah salah satu kunci dari Trustpolitik yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan 

tujuan membangun tatanan multilateral dengan kepercayaan antar negara Asia Timur Laut 

melalui dialog dan kerja sama di berbagai tingkatan. NAPCI lebih menekankan terhadap 

proses-proses dalam bentukan kecil agar tertanam kerja sama penuh makna sehingga secara 

bertahap mendorong perubahan dalam persepsi dan sikap negara-negara di kawasan untuk 
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mengembangkan suatu pemahaman bersama tentang kerja sama multilateral (MOFA, 2015, 

p. 4). Arah kebijakan NAPCI ini sendiri untuk membangun kepercayaan melaui dialog dan 

kerja sama multilateral, meletakkan pondasi untuk menciptakan perdamaian yang 

berkelanjutan dan mendorong Korea Utara berpartisipasi dalam komunitas internasional. 

NAPCI lebih memfokuskan kepada isu-isu non-tradisional seperti, lingkungan, keamanan 

energi, keselamatan nuklir, kesehatan, drug dan cyberspace (MOFA, 2015, p. 20). 

Tabel 2.4 Kepentingan Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative 

Sumber: Ministry of Foreign Affairs, 2015 

NAPCI ini memegang penuh kepentingan kawasan Korea Selatan, Amerika Serikat, 

Jepang, China, Rusia, Mongolia dan Korea Utara yang mana negara-negara tersebut adalah 

kunci penting dalam membangun perdamaian dan stabilitas di Asia Timur Laut. Dengan 

didorong oleh proses Trust-building Process in the Korean Peninsula, NAPCI bertujuan 

untuk membangun kepercayaan di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut melalui 

membangun kerja sama multilateral dengan negara-negara yang berpartisipasi, melengkapi 

dan memperluas mekanisme koperasi yang ada di kawasan Asia Pasifik dengan menciptakan 

suatu pembangunan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi sehingga dapat 

membentuk kerja sama multilateral. NAPCI juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama 

dengan menyediakan tempat untuk berbagai negara yang terlibat dapat berdialog dan berkerja 

sama dalam berbagai arah melalui pendekatan yang terbuka dan fleksibel sehingga akan 
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memperluas kemitraan lintas kawasan, dengan cara semua negara di kawasan Asia Timur 

Laut dapat membahas masalah-masalah mereka secara bebas (MOFA, 2015, pp. 12-17).   

Dalam hal ini Korea Selatan memainkan peran sebagai fasilitator dan menyiapkan 

segala kebutuhan negara yang berpartisipasi agar dapat melakukan dialog dan kerja sama. 

Korea Selatan juga mengupayakan menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea dengan 

mendorong partisipasi Korea Utara dalam kegiatan ini. Korea Selatan juga akan memperkuat 

NAPCI dengan badan-badan kawasan lain di Asia Tenggara dan Eropa (MOFA, 2015, p. 17). 

Walaupun terdapat hambatan, Park Geun Hye telah mengimplementasikan NAPCI selama 

tiga tahun dengan berbagai cara dan berhasil mendapat pengakuan internasional. Melalui 

NAPCI ini, Korea Selatan tak hanya mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga 

seperti, AS, China, Jepang, dan Monglia tetapi juga dari berbagai negara lain seperti, Jerman, 

Perancis, Inggris, Kanada, Australia, Indonesia dan Vietnam. Serta berbagai organisasi 

Internasional meliputi, PBB, Uni Eropa, ASEAN, NATO, OSCE, EAS, dan CICA yang telah 

menyatakan kesediaanya untuk secara aktif berkontribusi dalam bagian inisiatif ini untuk 

memberikan suatu kemajuan besar bagi kelancaran NAPCI (MOFA, 2015, p. 20).  

2.1.3 Eurasia Initiative 

Tabel 2.5 Tujuan Eurasia Initiative 

 

Sumber: Ministry of Foreign Affairs, 2015 
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Trustpolitik Policy yang ketiga ialah Eurasia Initiative yang merupakan inisiatif kerja 

sama dan strategi nasional yang besar untuk mencapai kemakmuran berkelanjutan dan 

perdamaian Eurasia (Eropa dan Asia). Selain itu, untuk membuat Eurasia menjadi satu benua, 

benua kreatif dan benua damai (Teo, 2014). Satu benua dengan memproyeksikan sistem 

terpadu dari transportasi, energy, dan jaringan perdagangan di seluruh benua Eusrasia, yang 

mana akan menghubungkan jaringan kereta api dan jalan dari Busan ke Eropa, serta rute laut 

baru melalui Samudera Arktik. Sebuah benua yang kreatif dengan memanfaatkan teknologi 

dan budaya dan benua yang damai dengan berkontribusi aktif dalam kerja sama NAPCI dan 

mendukung proses trust-building di Semenanjung Korea. Eurasia Initiative terbagi menjadi 

tiga dimensi yaitu, dimensi geo-ekonomi, dimensi keamanan dan dimensi kepercayaan ganda 

(Hwan, 2015). 

Dimensi geo-ekonomi merupakan salah satu visi Korea Selatan yang tidak hanya 

berkaitan dengan integrasi ekonomi dengan ruang Eurasia, tetapi juga menyerukan partisipasi 

negara-negara di kawasan tersebut dalam proyek-proyek ekonomi multilateral yang 

berkolaborasi di bidang logistik, transportasi, energy, sains, teknologi dan budaya. Kerja 

sama multilateral di Eurasia ini terdiri dari jaringan penting yaitu, jaringan energy, 

transportasi dan jaringan distribusi. D tingkat domestik, inisiatif ini membuka akses ke 

ekonomi Eurasia, yang mana dimaksudkan untuk memberikan perekonomian Korea Selatan 

yang lamban menjadi tumbuh ke fase kemajuan ekonomi yang inovasi. Hal ini merupakan  

salah satu prioritas domestik Park Geun Hye untuk mengubah ekonomi Korea menjadi 

ekonomi kreatif. Dimensi keamanan merupakan praktis inisiatif untuk memperbaiki kondisi 

keamanan Semenanjung Korea, yang mana melibatkan Korea Utara dalam kerja sama 

ekonomi multilateral dan menciptakan adanya perubahan. Dimensi terakhir ialah dimensi 

kepercayaan ganda yang berkaitan hubungannya dengan strategi geopolitik Korea Selatan 
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untuk menyelesaikan perselisihan antara Amerika dan China untuk mendapatkan 

kepercayaan ganda (Hwan, 2015). 

 Eurasia Initiative bertujuan untuk membangun koneksi baru dengan negara-negara 

Eurasia untuk meningkatkan ekonomi Korea Selatan serta menciptakan lingkungan yang 

damai bagi Semenanjung Korea dengan melibatkan Korea Utara ke dalam proyek. Walaupun 

Korea Selatan belum berhasil membawa Korea Utara untuk masuk ke dalam bagaian dari 

proyek, tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan Eurasia Initiative. Korea Selatan 

tidak haya bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat seperti, China 

dan Rusia tetapi juga mendapatkan dukungan dari negara Eurasia lainnya seperti, 

Kazakhstan, Uzbekistan, Belarusia, dan Mongolia (Dong-Ching, 2017, pp. 27-29).  

2.2 Tindakan Korea Utara pada tahun 2013-2017 

Semenanjung Korea dikenal sebagai kawasan yang strategis dalam menyebarkan 

pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, yang secara langsung akan menentukan  

pengaruhi ekonomi, politik, kekuasaan bahkan keamanan di kawasan tersebut (Salmon, 

2010). Kondisi seperti inilah yang mendorong tindakan Korea Utara untuk tetap 

mempertahankan nuklirnya sebagai kekuatannya dalam kondisi tersebut. Korea Utara sendiri 

merasa terancam dengan adanya kondisi yang akan membuat posisinya di kawasan menjadi 

bergeser. Kedua negara Korea bersama-sama setuju bergabung dalam organisasi internasional 

PBB pada September 1991 ketika Rapat Umum PBB ke-46. Dengan bergabungnya kedua 

negara tersebut ke organisasi internasional PBB dapat mendorong penyelesaian kontroversi 

legitimasi negara tersebut dan bisa memasuki era rekonsiliasi serta hidup berdampingan (Kim 

S. S., 2004, p. 178). Pada 1991, kedua negara Korea menandatangani Perjanjian Rekonsiliasi, 

Non-Agresi dan Pertukaran serta kerja sama antar Korea Selatan dan Utara yang kita kenal 

sebagai Agreement on Reconciliation (Blustein, 1991). Perjanjian ini bertujuan untuk saling 

menghormati antar Korea, penolakan agresi bersenjata, pertukaran dan kerja sama dalam 
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berbagai bidang serta bantuan kemanusiaan antara kedua negara. Meskipun tidak menemukan 

titik temu untuk perdamaian abadi, pemerintah Korea telah berupaya untuk tetap 

mempertahakan hubungan baik dengan Korea Utara melalui terus mempromosikan tindakan 

pencegahan, dialog, pertukaran dan kerja sama dengan  cara yang seimbang sehingga 

mendorong korea Utara untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, khususnya dalam 

pembatalan pengembangan program nuklirnya (KCIS, 2015, p. 268). 

Krisis nuklir kembali terjadi di kawasan Semenanjung Korea pada tahun 2002 dan  

awal tahun 2003 Korea Utara mengundurkan diri dari Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

Treaty dan International Atomic Energy Agency. Selain itu, Korea Utara juga mengklaim 

kepemilikan atas sejumlah senjata nuklir, yang di mana tujuan awalnya hanya untuk 

menghasilkan listrik dinegaranya (Yeol, 2003). Karena keluarnya Korea Utara dari perjanjian 

NPT dan keanggotaan IAEA membuat dunia internasional khawatir akan mengganggu 

stabilitas keamanan dunia sehingga banyak komunitas internasional yang bekerja sama untuk 

menyelesaikan kirisi nuklir Korea Utara tersebut. Pada Agustus 2003, dengan melihat situasi 

kawasan yang semakin tegang maka Korea Selatan, Korea Utara, China, Rusia, Jepang dan 

Amerika Serikat resmi meperkenalkan inisiatif diplomatik untuk membicarakan denuklirisasi 

Korea Utara yang sering kita kenal sebagai “Six Party Talks” (Zissis, 2013). Dari hasil 

pertemuan Six Party Talks sekian kalinya, para anggota menyetujui bahwa Korea Utara 

berkomitmen untuk menghentikan pengembangan program nuklirnya dan bergabung kembali 

dengan NPT dan IAEA dengan syarat Amerika Serikat tidak akan menyerang Korea Utara, 

yang mana ketika itu Korea Utara dinyatakan sebagai bagian dari “Axis of Evil” oleh George 

W. Bush (Affairs, 2005). 

Namun, pada Oktober 2006 Korea Utara mengejutkan dunia internasional dengan 

melakukan ledakannya dalam uji coba nuklir pertama melalui bawah tanah yang diperkirakan 

mencapai lebih dari 800 TNT (Jae, 2006). Setelah melakukan uji coba nuklir petamanya 



34 
 

tersebut, membuat AS, China dan engara lainnya merasa tertekan dan terancam. Lalu Korea 

Utara diundang untuk menghadiri pertemuan internasional Six Party Talks guna 

membicarakan dan membujuknya untuk menghentikan program nuklirnya, namun Korea 

Utara menolak pertemuan tersebut selama satu tahun (Staff and agencies, 2006). Hal ini 

banyak membuat masyarakat internasional menekan DK PBB untuk mengeluarkan sanksi 

tegas terhadap Korea Utara. Korea Utara ingin mengadakan pembicaraan bilateral dengan 

Amerika Serikat sebelum Six Party Talks dilanjutkan, yang di mana Korea Utara meminta 

Washington untuk melepaskan tekanan ekonomi negaranya dan menghapus daftar nama 

negara Korea Utara sebagai teorisme di Semenanjung Korea, dengan begitu Korea Utara 

akan mendukung non-proliferasi nuklir dan mengikuti semua yang dapat mewujudkan 

denuklirisasi Semenanjung (Jie-Ae, 2006).  

Pada Mei 2009, Seoul merasakan gempa yang diduga buatan dari Korea Utara, yang 

di mana sedang melakukan uji coba nuklir keduanya (Kim S. , 2009). Hal itu membuat 

Jepang menekan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat dan mengeluarkan pernyataan 

tegas bahwa Korea Utara telah melanggar resolusi DK PBB yang menimbulkan ancaman 

besar (CBS, 2009). Presiden Barack Obama berupaya membujuk Korea Utara melalui surat 

agar kembali menghidupkan Six Party Talks, namun upaya ini ditolak oleh Korea Utara 

(Gabbatt, 2009). Setelah peristiwa tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan 

Cheonan yang ikuti peristiwa penembakan oleh militer Korea Utara di Pulau Yeonpyeong 

pada tahun 2010, membuat ketegangan semakin memanas di Semenanjung Korea (Macfie, 

2010). Korea Utara memulai kembali semua fasilitas nuklirnya di Yonbyon, Korea Utara 

melakukan uji coba tembak rudal balistik jara menengah Rodong untuk pertama kalinya sejak 

2009, ditemukan dua drone yang diduga berasal dari Korea Utara sehingga beranggapan 

bahwa telah meningkatnya kemamuan intelijen Korea Utara (Landler, 2009). 
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Setelah tujuh belas tahun berkuasa, akhirnya Kim Jong Il digantikan oleh putranya 

yang paling muda yaitu Kim Jong Un (McCurry, 2011). Di bawah kekuasaan Kim Jong Un, 

Korea Utara tetap melanjutkan pengembangan program uji nuklirnya dan berhasil melakukan 

uji coba nuklir yang ketiga pada Feburuari 2013. Uji coba nuklir tersebut memiliki kekuatan 

lebih besar dari yang diuji sebelumnya, yang di mana uji coba nuklir ini merupakan pertama 

dilakukan dibawah kepemimpinan Kim Jong Un (CBS, 2013). Nuklir Korea Utara yang 

awalnya hanya digunakan sebagai pertahanan keamanan dalam negeri, kini telah meluas dan 

digunakan sebagai alat diplomasi terhadap Korea Selatan sehingga memicu adanya 

ketegangan kembali di kawasan Semenanjung Korea. 

Kemampuan rudal balistik nuklir Korea Utara terus meningkat dengan melakukan tes 

rudal jarak pendek, menengah, dan jarak jauh yang dilakukannya. Stasiun TV nasional Korea 

Utara mengklaim telah berhasil menguji coba bom hidrogennya pada Januari 2016, yang di 

mana merupakan tanda besar bahwa kemampuan nuklir Korea Utara telah meningkat lebih 

kuat dibandingkan bom atom yang memang sulit untuk memproduksinya (BBC, 2016). 

Korea Utara terus melakukan uji coba nuklirnya dengan mengumumkan tentang 

keberhasilnya dalam menguji coba bom hidrogen pertamanya (BBC, 2016). Uji coba bom 

hidrogen yang dilakukan Korea Utara tersebut dikatakan lebih kuat dari ledakan-ledakan 

sebelumnya, yang di mana memungkin bagi Korea Utara untuk meluncurkan rudal nuklir 

jarak jauh sehinggal hal tersebut membuat situasi semakin tegang di masyarakat internasional 

(Justin McCurry, 2016).  

Pada 9 September 2016, Sistem Pemantauan Internasional mendeteksi ada peristiwa 

seismik yang tak biasa terjadi, tak lama setelah itu kantor berita Korea Utara mengumumkan 

bahwa telah melakukan uji coba nuklirnya yang kelima, di mana uji coba nuklir ini sedikit 

lebih kuat dibandingkan dengan Januari awal tahun 2016 (CTBTO, 2016). Pada Januari 2017, 

Kim Jong Un telah mengumumkan bahwa negaranya berada di tahap akhir dalam 
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pengembangan rudal jarak jauh hingga akhirnya Korea Utara berhasil mengujikan rudal jarak 

jauhnya ke Laut Jepang sehingga beberapa ahli berpendapat bahwa rudal tersebut berpotensi 

mencapai Alaska (BBC, 2018). Korea Utara kembali meluncurkan uji rudal nuklirnya yang 

keenam pada September 2017, di mana hasil laporan tersebut mengatakan bahwa ledakan 

bom ini lebih besar dari pada ledakan uji coba nuklir terakhir kalinya (CSIS, 2017).  

Kim Jong Un pernah mengatakan bahwa pentingnya peran negara, militer dan partai 

di Korea Utara. Kim juga menyebutkan bahwa sebagai negara senjata nuklir, Korea Utara 

tidak akan meggunakan senjata nuklir kecuali kedaulatannya negaranya terancam oleh 

kekuatan yang kuat (Pearson, 2016). Ketika Korea Selatan memutuskan untuk mengadakan 

latihan militer bersama dengan militer Amerika Serikat, membuat ketegangan yang sudah 

memanas dengan Korea Utara menjadi semakin buruk, yang mana Korea Utara mulai 

memutuskan sambungan telekomunkasinya dengan Korea Selatan. Park Geun Hye pernah 

mengatakan bahwa, kerja sama yang erat dengan komunitas internasional sangat penting 

dalam membuat Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya dan membuat pilihan yang tepat 

(Cain, 2013). Korea Utara yang merasa terancam dengan aliansi-aliansi Korea Selatan 

seperti, Jepang dan Amerika Serikat yang memiliki pengaruh terhadap internasional (Hoon, 

2014, p. 330). Di dorong dengan Korea Utara menerima banyak sanksi dari resolusi DK PBB, 

yang mana membuat Korea Utara semakin merasa terancam dengan posisi rezimnya (APTN, 

2013).  

2.3 Hambatan Trustpolitik Policy 

 Park Geun Hye menetapkan Trustpolitik Policy di Semenanjung Korea dalam 

mengupayakan peningkatan hubungan baik dengan Korea Utara melalui membangun 

kepercayaan di antara kedua negara Korea untuk mengubah kondisi Semenanjung Korea 

yang memiliki zona berkonflik menjadi zona kepercayaan yang mana diharapkan akan 

menciptakan suatu perdamaian sejati. Trustpolitik Policy memiliki tiga kerangka besar dalam 
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melaksanakan kebijakan luar negerinya yaitu Trust-building Process in the Korean Peninsula 

yang membangun kepercayaan Seoul dan Pyongyang bertujuan untuk perdamian dan 

stabilitas di Semenanjung Korea, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative bertujuan 

untuk menjalin rasa saling percaya dan meningkatkan kerja sama di kawasan Asia Timur 

Laut dan Eurasia Initiative merupakan kerja sama initiatif Korea Selatan untuk meningkatkan 

hubungannya dengan negara-negara di luar kawasan seperti, Eropa dan Asia secara langsung. 

Awalnya kebijakan Trustpolitik diterima dengan baik oleh masyarakat internasional 

kedua Korea (Byung-se, 2013). Namun ketika satu tahun berjalannya Trustpolitik, Korea 

Utara malah melakukan uji coba nuklir yang ketiganya. Dengan begitu ketegangan pun 

berhasil membuat hubungan Korea Utara dan Korea Selatan mengaktifkan status waspada. 

Kemudian Korea Selatan memulai latihan militer gabungan dengan militer Amerika Serikat. 

Ditambah dengan jatuhnya sanksi DK-PBB terhadap Korea Utara dengan memberikan sanksi 

embargo ekonomi kepada Korea Utara. Ketegangan memuncak ketika Korea Utara mulai 

untuk memutuskan semua jalur telekomunikasi dengan Korea Selatan dan menarik semua 

pekerja Korea Utara dari kerja sama KIC sehingga membuat Korea Selatan harus menutup 

sementara operasional KIC (Mishra, 2014). Walaupun begitu Korea Selatan mencoba 

menormalisasikan hubungan mereka melalui kerja sama KIC dengan melakukan dialog, 

namun Korea Utara menolak atas dialog apa pun dan akhirnya Korea Selatan tetap menutup 

operasional KIC untuk melindungi warga negaranya.  

Park Geun Hye mempertahankan pendiriannya yang kuat untuk tidak mentoleransi 

ancaman keamanan apapun dari tindakan Korea Utara, tetapi juga mencoba untuk 

manjauhkan diri dari kebijakan garis keras dari pendahulunya dengan tetap membuka ruang 

dialog untuk melakukan pendekatan berdasarkan Trustpolitik Policy. Tiga setengah tahun 

pertama Trustpolitik dijalankan mengalami banyak sekali hambatan dan menyimpulkan 

bahwa belum adanya inisiatif yang nyata dari kebijakan Park Geun Hye. Walaupun Korea 
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Selatan telah memperluas zona ekonomi supaya denuklirasasi Korea Utara berjalan lancar 

melalui tekanan diplomatik dan ekonomi yang dibantu Presiden Xi Jin Ping (Hun, 2013). 

Pada Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya lagi dan mengaku berhasil 

melakukan uji coba bom hidrogen yang pertamanya.  

Hal tersebut sangat dikecam oleh masyarakat internasional dan mengancam stabilitas 

keamanan di dunia, dengan begitu DK PBB menjatuhkan sanksi berat bahkan China 

menyetujui dan memberikan hak veto nya terhadap Korea Utara. Berdasarkan tes dan 

penelitian yang telah dilakukan, nuklir bom hidrogen ini mempunyai tingkatan yang cukup 

tinggi hingga mencapai 5.1 RS, mengetahui hal ini banyak mata internasioal yang 

menanggapi dan menyimpulkan bahwa Korea Utara memiliki tingkat kemajuan teknologi 

yang cukup canggih (James Rothwell, 2016).  Hingga tahun 2017, Korea Utara terus 

melakukan uji coba nuklirnya, di mana ledakan tersebut lebih kuat di bandingkan dengan 

ledakan-ledangan sebelumnya. 

Dengan berbagai hambatan tersebut, Trustpolitik Policy tidak berjalan dengan 

maksimal, di mana kebijakan inisiatif dari kerangka pertama yaitu, Trust-building Process in 

the Korean Peninsula tidak berjalan dengan baik karena Korea Utara yang kerap melakukan 

uji coba nuklirnya hingga tahun terakhir periode Pak Geun Hye. Inisiatif trust-building yang 

dijanjikan Park Geun Hye hanya beberapa yang tercapai seperti, melakukan bantuan 

kemanusiaan (terealisasikan melalui UNICEF), reuni keluarga antar Korea (dilakukan pada 

bulan Febuari 2013 dan Oktober 2015), dan berhasil membangun „Peace Park‟ di DMZ. 

Walaupun demikian, tak membuat Korea Selatan langsung menyerang kembali Korea Utara 

dengan pernyataan perang, melainkan Korea Selatan meneruskan untuk menjalankan 

kerangka kedua dan ketiga dari Trustpolitik Policy.  
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Park Geun Hye mengimplementasikan kerangka kedua yaitu, NAPCI yang mana telah 

dilaksanan selama kurang lebih tiga tahun dengan berbagai cara dan berhasil mendapat 

pengakuan internasional. Melalui NAPCI ini, Korea Selatan tak hanya mendapatkan 

dukungan dari negara-negara tetangga seperti, AS, China, Jepang, dan Monglia tetapi juga 

dari berbagai negara lain seperti, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada, Australia, Indonesia dan 

Vietnam. Serta berbagai organisasi Internasional meliputi, PBB, Uni Eropa, ASEAN, NATO, 

OSCE, EAS, dan CICA yang telah menyatakan kesediaanya untuk secara aktif berkontribusi 

dalam bagian inisiatif ini untuk memberikan suatu kemajuan besar bagi kelancaran NAPCI.  

Dan dikerangka terakhir yaitu, Eurasia Initiative. Kebijakan Inisiatif Eurasia ini 

berupaya untuk membangun koneksi baru dengan negara-negara di Eurasia untuk 

meningkatkan ekonomi Korea Selatan serta menciptakan lingkungan yang damai bagi 

Semenanjung Korea dengan melibatkan Korea Utara ke dalam proyek. Walaupun Korea 

Selatan belum berhasil membawa Korea Utara untuk masuk ke dalam bagaian dari proyek 

tersebut, Korea Selatan dapat mewujudkan Eurasia Initiative. Secara tidak langsung Korea 

Selatan telah banyak memluas dan mempekuat aliansinya dengan tidak hanya bekerja sama 

dengan negara-negara yang memiliki pengaruh kuat seperti, negara di Asia Timur Laut tetapi 

juga mendapatkan dukungan dari negara bagian di Eurasia lainnya seperti, Kazakhstan, 

Uzbekistan, Belarusia, dan Mongolia. 

 


