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 Berdasarkan pada penjelasan yang telah dibangun dalam latar belakang dan 

landasan teori pada bab yang sebelumnya, dalam bab ini penulis akan berupaya 

untuk membahas bagaimana respon Tiongkok mengenai aktifnya uji coba nuklir 

yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut. Pembahasan dalam tulisan ini bersifat 

deskriptif dan penulis akan membagi pembahasannya menjadi tiga bagian.  

 Pertama, penulis akan membahas mengenai tindakan senjata nuklir Korea 

Utara yang membuat kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil. Kedua, penulis akan 

membahas mengenai dampak dari adanya proliferasi nuklir terhadap kawasan Asia 

Timur. Ketiga respon serta sikap yang diambil Tiongkok terhadap aktifnya uji coba 

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada periode Xi Jinping. 

2.1 Tindakan Nuklir Korea Utara 

2.1.1 Uji Coba Nuklir 2013 

12 Februari 2013, Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga 

dengan metode yang sama namun dengan kepemimpinan yang berbeda dengan 

kekuatan yang lebih besar yaitu 10 KT, dimana pada uji coba nuklir yang pertama 

dan kedua, Korea Utara masih dipimpin oleh Kim Jong Il dan setelah tujuh belas 

tahun berkuasa, akhirnya digantikan oleh putranya Kim Jong Un. di awal 

kepemimpinan Korea Utara yang baru di pimpin oleh Kim Jong-un mengaku telah 

melakukan uji coba nuklir yang ketiga kalinya. (David E. Sanger, 2013) Walaupun 

Korea Utara telah dipimpin oleh pemimping yang baru, namun kebijakan Korea 



Utara terkait permasalahan senjata nuklir justru malah meningkat, Hal ini bisa 

dilihat ketika pemimpin baru tersebut bisa dengan beraninya melakukan uji coba 

nuklir sebanyak tiga kali. (The StraitsTime, 2018) 

Hal tersebut dikarenakan Korea Utara di kepemimpinan Kim Jong Un 

menganut kebijakan “Byungjin” dimana kebijakan tersebut menitik beratkan 

kepada sektor program nuklir dan rudal balistik sebagai prioritas utama dalam 

pembangunan antara sektor ekonomi dan militer. (Globalsecurity.org, 2018) namun 

Dibawah kepemimpinan Kim Jong Un, uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea 

Utara justru malah terlihat digunakan untuk alat provokasi bukan lagi untuk 

pertahanan keamanan yang dulunya digunakan oleh pemimpin yang sebelumnya. 

hal tersebut bisa dilihat ketika Korea Utara terus melakukan uji coba nuklirnya 

tanpa mengindahkan respon dari berbagai negara yang telah mengekang hal 

tersebut. (Katie Hunt, 2016) 

Melihat tindakan tersebut membuat Korea Utara mendapat kecaman yang 

begitu banyak dari negara-negara lainnya dan juga DK PBB mengeluarkan resolusi 

yang baru kepada Korea Utara yakni 2094, Resolusi tersebut juga mengadopsi dari 

resolusi yang sebelumnya. Hanya saja dalam resolusi ini akan melarang masyarakat 

Korea Utara melakukan perjalanan internasional, jikalau ada yang melanggar maka 

individu tersebut akan direpatriasi kecuali apabila suatu individu tersebut 

diperlukan untuk pemenuhan peradilan dan keperluan medis. Hal lainnya 

membekukan transaksi keuangan dan bantuan finansial yang diduga digunakan 

untuk dukungan program nuklir Korea Utara dan larangan ekspor impor barang-

barang mewah, bahan, peralatan dan teknologi yang berkenaan dengan program 

nuklir. (Council, 2013) bahkan resolusi tersebut mulai didukung oleh Tiongkok 



yang padahal selama ini mendukung Korea Utara dan pada tahun inilah Tiongkok 

mulai melakukan sikap yang berbeda kepada Korea Utara yang mana lebih 

cenderung ingin menghentikan aksi proliferasi nuklir tersebut. (The Guardian, 

2017) 

2.1.2 Uji Coba Nuklir 2016  

Selang beberapa tahun kemudian, Korea Utara kembali melakukan uji coba 

nuklirnya sebanyak dua kali dan ini merupakan pertama kalinya korea utara 

melakukan uji coba nuklir dua kali selama satu tahun yaitu pada 6 Januari 2016 dan 

9 september 2016. Uji coba nuklir ini sedikit berbeda karena pemerintahan Korea 

Utara mengklaim bahwasanya menggunakan unsur bom hydrogen miniatur 

pertama yang dapat dimuat kerudal jarak jauh pada saat melakukan uji coba 

tersebut. Dalam uji coba nuklir ini, Korea Utara masih menggunakan metode bawah 

tanah dengan kekuatan 5 KT dan 10 KT sehingga menciptakan getaran yang tidak 

jauh dari tempat uji coba nuklir Punggye-ri Korea Utara dan hal tersebut diketahui 

oleh Badan Survey Geologi Amerika Serikat. (Justin McCurry, 2016) 

Dengan adanya uji coba nuklir sebanyak dua kali, maka Dewan Keamanan 

dengan suara bulat juga mengeluarkan resolusi sebanyak dua kali dan hal tersebut 

juga disetujui oleh Tiongkok selaku sekutu negara Korea Utara. Resolusi tersebut 

yakni resolusi 2270 dan 2321. Dalam resolusi ini, Korea Utara dikenakan sanksi 

pokok mengenai pelarangan ekspor barang mewah seperti emas, vanadium, 

titanium, dan logam tanah, batu bara, besi dengan pengecualian jikalau barang 

tersebut murni untuk mata pencarian dan memperluas embargo senjata, termasuk 

senjata kecil dan senjata ringan. Hal tersebut tertera pada resolusi 2270. Sedangkan 



pada resolusi 2321 Korea Utara dikenakan sanksi pokok mengenai pelarangan 

ekspor mineral seperti tembaga, seng dan perak serta pembatasan batu bara. 

Negara-negara anggota DK PBB juga dikerahkan untuk membatasi jumlah 

rekening bank yang dimiliki diplomat di Korea Utara. (Philipp., 2017) 

2.1.3 Uji Coba Nuklir 2017 

Setahun kemudian, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya 

yang terakhir pada tahun 2017 sebelum akhirnya mendeklarasikan untuk 

menghentikan program nuklirnya secara sepihak pada tahun 2018. Pada 3 

September 2017 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang terakhir 

dengan kekuatan yang lebih besar dari pada uji coba sebelumnya yaitu 200- 300 

KT yang masih menggunakan bom hydrogen, hal tersebut bisa terlihat ketika badan 

survey geologi US memberikan laporan mengenai adanya gempa berkekuatan 6,1 

SR yang tidak jauh dari Punggye-ri situs uji coba nuklir korea utara (Lee, 2017). 

Gempa tersebut dipercaya adalah gempa buatan manusia yang pada akhirnya pihak 

Korea Utara mengklaim keberhasilannya dalam melakukan uji coba termonuklir 

yang dapat menjangkau benua Amerika (McCurry, 2017)  

Hal ini membuat Amerika menjadi marah dan kesal sehingga terjadilah 

perang kata-kata antara presiden Korea Utara Kim Jong Un dengan presiden 

Amerika Serikat Donald Trump. Trump berpidato kepada majelis umum PBB pada 

bulan September mengenai apabila ia dipaksa untuk mempertahankan diri atau 

sekutu-sekutunya ia akan memilih untuk menghancurkan Korea Utara dan Trump 

juga mengatakan bahwa Korea Utara melakukan misi bunuh diri yang akan dapat 

menghancurkan rezimnya. Menanggapi pidato Trump tersebut, Kim Jong Un 



mengatakan bahwasanya Presiden Amerika Serikat gila mental dan harus 

membayar mahal karena telah mengancam akan menghancurkan Korea Utara 

(Boghani, 2018).   

Melihat hal ini Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat kembali 

mengeluarkan resolusi yang lebih keras terhadap Korea Utara yakni resolusi 2375 

dan hal tersebut juga kembali di setujui oleh Tiongkok. Dalam resolusi 2375 ini 

negara-negara anggota harus melakukan pengurangan dalam penjualan minyak ke 

Korea Utara yakni sekitar 30% (UNSCR, 2017). 

Gambar 2.1 Data Kekuatan Uji coba nuklir Korea Utara 

 

Sumber : (NORSAR, 2017) 

Dengan begitu aktifnya uji coba nuklir Korea Utara menimbulkan reaksi 

yang keras dari berbagai negara serta DK PBB tak terkecuali sekutu terdekat 

sekaligus mitra dagang Korea Utara yaitu Tiongkok. Dalam hal ini Tiongkok sangat 

menentang keras uji coba yang telah dilakukan oleh Korea Utara tersebut. 



2.2 Dampak Tindakan Nuklir Korea Utara 

2.2.1 Asia Timur 

Pengembangan senjata nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara 

membuat kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu, hal ini 

menimbulkan reaksi berantai yang dapat berakibat pada peningkatan ketegangan di 

kawasan ini. Hal ini dapat dirasakan oleh negara-negara yang berada di kawasan 

Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok. Tak hanya itu, reaksi dari 

peningkatan proliferasi nuklir Korea Utara dapat meningkatkan perlombaan senjata 

konvensional antar negara (Zaharia, 2016). Peningkatan tindakan nuklir yang 

dilakukan oleh Korea Utara bisa menjadi alasan atas aksi Korea Selatan dan Jepang 

untuk ikut serta dalam mengembangkan senjata nuklir dan meningkatkan 

kapabilitas militernya. Pasalnya Korea Selatan pada masa lalu pernah berambisi 

untuk melakukan proliferasi nuklir walaupun pada akhirnya tertahan oleh intervensi 

langsung Amerika Serikat. (Huntley, 2010)  

Peningkatan kapabilitas militer bisa dilihat ketika Jepang melakukan 

perluasan kerjasama keamanan dan aliansi militernya. Kini aliansi tersebut tidak 

hanya dengan Amerika Serikat saja tetapi juga dengan India. Jepang dan India telah 

bersepakat ketika menjadi aliansi untuk mengembangkan kemitraan pertahanan 

dengan cara melakukan latihan militer bersama dibidang maritim serta koordinasi 

politik dan keamanan domestik. (Jaishankar, 2016) 

Sementara Korea Selatan juga meningkatkan kapabilitas militernya dan 

anggaran militernya dengan melakukan latihan militer bersama dengan Amerika 

Serikat di dekat perbatasan Korea. (Satoru, 2018) Tak hanya itu, Korea Selatan juga 

telah melakukan kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk menempatkan 



THAAD di dekat perbatasan Korea yang berguna untuk menembak apabila 

sekiranya ada nuklir atau rudal yang meleset ke Korea Selatan. Padahal sebelum 

penempatan THAAD tersebut, Korea Selatan sempat menolak adanya THAAD 

yang ditawarkan oleh Amerika Serikat namun kembali menyetujuinya ketika 

semakin berkembangnya nuklir Korea Utara. (ISDP, 2017) 

Namun bagi negara Tiongkok justru Keamanan menjadi hal yang paling 

berdampak untuk saat ini. Pasalnya ketika Korea Utara terus menerus melakukan 

pengembangan atau uji coba terhadap nuklirnya disitulah beberapa negara mulai 

menerapkan kebijakannya dalam merespon uji coba nuklir tersebut, seperti 

kebijakan yang dilakukan oleh Korea Selatan yakni pada penempatan THAAD 

Amerika Serikat di Korea Selatan. Sebelum ditempatkannya THAAD, Korea 

Selatan pernah menolak menempatkan THAAD di negaranya, namun seiring 

berkembangnya nuklir Korea Utara, Korea Selatan mengalami kekhawatiran yang 

berdampak pada penyetujuan THAAD untuk ditempatkan di negaranya. (ISDP, 

2017) 

Penempatan THAAD ini justru membuat Tiongkok marah dan menentang. 

Pasalnya THAAD ini mempunyai kapasitas radar dari AN/TPY-2 dengan X-band-

nya yang menjadi salah satu alasan penentangan tersebut. Dengan estimasi jarak 

hingga 3000km, radar ini sudah dengan sangat mudah dapat melacak persenjataan 

Tiongkok secara langsung walaupun tidak secara keseluruhan, oleh sebab itulah 

THAAD ini menjadi ancaman bagi Tiongkok karena dapat mengancam keamanan 

nasional negaranya. (Salidjanova, 2017) 

Tak hanya penempatan THAAD saja yang dikhawatirkan oleh Tiongkok, 

namun ada hal lainnya yakni keinginan Amerika Serikat untuk menghancurkan 



rezim Korea Utara. Terbukti pada saat Trump berpidato di majelis umum PBB 

pernah berkata : 

“The US has great strength and patience, If it is forced to defend ourselves or our 

allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea” (Specia, 2017) 

  

Hal tersebut juga membuat Tiongkok merasa jengkel, pasalnya ketika Korea 

Utara hancur, Tiongkok mengalami kekhawatiran pada jutaan pengungsi yang akan 

memasuki Tiongkok sehingga dapat membuat ketidakstabilan keamanan. (Albert, 

2018) 

2.3 Peran Tiongkok Dalam Sengketa Nuklir Korea Utara Pada 

Kepemimpinan Xi Jin Ping 

Tahun 2013 merupakan tahun pergantian kepemimpinan negara Tiongkok 

dari Hu Jintao ke Xi Jinping. Di tahun ini pula menandai titik balik adanya 

perubahan sikap dan respon Tiongkok dalam permasalah nuklir Korea Utara. Pada 

Februari 2013, Uji coba nuklir ini telah memberi kekhawatiran terhadap stabilitas 

keamanan dunia, khususnya stabilitas keamanan Asia Timur (David E. Sanger, 

2013). Hal inilah yang membuat Tiongkok lebih agresif dalam beberapa dekade 

kepemimpinan Xi Jinping. Bahkan Tiongkok mengalami perubahan sikap dan 

respon yang cukup berbeda dari pemimpin sebelumnya, dimana Tiongkok lebih 

tegas kepada Korea Utara setelah uji coba nukir ketiga yang dilakukan Korea Utara 

pada 2013 lalu (Hatton, 2013).  

2.3.1 Respon Tiongkok 

Korea Utara kerap terus melakukan uji coba nuklir yang menimbulkan 

ketegangan di kawasan semenanjung Korea. Menurut Tiongkok, tindakan uji coba 

nuklir tersebut dapat mengancam dan mengganggu stabilitas keamanan 

https://www.theguardian.com/world/north-korea


dikawasannya (Perlez, 2013). Posisi Tiongkok sangat penting dalam memainkan 

perannya untuk melakukan penghentian proliferasi nuklir Korea Utara. Hal ini 

disebabkan karena kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat dekat satu 

sama lainya, bahkan Tiongkok merupakan mitra dagang Korea Utara yang menjadi 

pemasok terbesar dalam sumber makanan dan energi utama (Albert, 2013). 

Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak yang berspekulasi 

bahwasanya permasalahan nuklir di Semenanjung Korea ini membuat hubungan 

Tiongkok dan Korea Utara menjadi tidak stabil. Hal tersebut bisa dilihat ketika 

Tiongkok yang kesal dan mengutuk uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. 

Pasalnya Korea Utara melakukan uji coba nuklir bertepatan dengan kenaikan Xi 

Jinping sebagai pemimpin Tiongkok. Sehingga setelah uji coba nuklir Korea Utara 

yang ketiga tersebut, Xi Jinping langsung mendukung resolusi DK PBB 2094 

(Snyder, 2016)dan mulai memanggil duta besar Korea Utara di Beijing untuk 

melakukan protes yang keras terhadap nuklir tes yang dilakukan Korea Utara pada 

tahun 2013 tersebut.   

Hal ini disampaikan oleh menteri luar negeri Tiongkok Yang Jiechi 

menyatakan bahwasanya, Tiongkok sangat tidak puas dan menentang dengan tegas 

tes tersebut, kemudian mendesak Korea Utara untuk menghentikan tindakannya 

yang dapat memperburuk siatuasi di semenanjung Korea (David Change, 2013).  

Bahkan dalam forum bisnis regional tahunan Tiongkok, Xi Jinping menyerukan 

kemarahannya kepada  Korea Utara dengan mengatakan  

“No one should be allowed to throw a region and even the whole world into chaos for 

selfish gain,” (Jane Perlez, 2013) 



Memang kemarahan Xi tersebut tidak langsung ditujukan kepada Korea 

Utara, namun pidato tersebut dilontarkan ketika ketegangan di semenanjung Korea 

meningkat dengan alasan uji coba nuklir yang dilakukan oleh korea utara untuk 

yang ketiga kalinya. Hal ini menandakan adanya penolakan oleh Xi terhadap uji 

coba yang dilakukan Korea Utara.  

Tak lama setelah itu, Xi melakukan pertemuan bilateral dengan Amerika 

yang pada saat itu masih dipimpin oleh Obama di Sunnylands California pada 

musim panas 2013. Dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin mencapai 

konsensus bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat sepakat melakukan kerjasama 

untuk denuklirisasi serta menyatakan Korea Utara harus meninggalkan program 

nuklirnya (Han-na, 2013). Pada bulan yang sama Xi juga bertemu dengan presiden 

Korea Selatan Park Geun-Hye dalam KTT pertama mereka setelah Xi Jinping 

menjabat sebagai presiden Tiongkok, di Beijing. Dalam KTT tersebut kedua 

pemimpin telah mencapai kesepakatan untuk melakukan deklarasi yakni 

menentang uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara. (Jiang, 2019)  

Setelah melakukan pertemuan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. 

Tiongkok mulai mengimplementasikan sanksi dari DK PBB yakni menghentikan 

aliran minyak mentah sementara ke Korea Utara di enam bulan pertama pada tahun 

2014 (Byrne, 2014), memberikan pembatasan visa bagi pekerja Korea Utara yang 

bekerja di Tiongkok pada Februari 2014, memeriksa kargo yang masuk ke Korea 

Utara serta penutupan rekening Korea Utara oleh Bank of China. Hal ini dilakukan 

Tiongkok sebagai bentuk persetujuan Tiongkok terhadap resolusi DK PBB 2094 

dan penolakan Tiongkok terhadap program nuklir Korea Utara.    



Setelah Tiongkok melakukan kerjasama dengan negara Korea Selatan dan 

Amerika Serikat bahkan juga menyetujui untuk diimplementasikannya resolusi DK 

PBB 2094.  Korea Utara justru melakukan tindakan yang membuat Tiongkok 

semakin kecewa yakni mengeksekusi pamannya Jang Sok Thaek. Pamanya tersebut 

merupakan orang penting bagi Tiongkok untuk melakukan hubungan bisnis dan 

perpolitikan dengan Korea Utara, semenjak itulah hubungan Tiongkok dengan 

Korea Utara semakin mendingin (Becker, 2013). 

Tak lama setelah itu, Korea Utara kembali melakukan peristiwa terbaru 

yang membuat Tiongkok semakin marah yakni dengan melakukan uji coba nuklir 

dua kali pada tahun yang sama yakni tahun 2016. Untuk pertama kalinya Korea 

Utara tidak memberi tahu Tiongkok mengenai uji coba yang dilakukannya. 

sehingga membuat Tiongkok dilema dalam mengambil keputusan terhadap 

tindakan Korea Utara tersebut. Pasalnya disaat Korea Utara meningkatkan tensinya 

terhadap stabilitas Asia Timur, Amerika Serikat dan Korea Selatan juga turut ikut 

dalam meningkatkan tensinya dengan melakukan latihan militer bersama di 

semenanjung serta menempatkan THAADnya di Korea Selatan. Melihat 

ketegangan yang meningkat di semenanjung Korea, akhirnya Tiongkok berinisiatif 

untuk menyelesaikan masalah nuklir ini dengan negosiasi dan diskusi melalui 

pengajuan proposal untuk menghidupkan kembali Six Party Talks (SPT) yang telah 

lama berhenti (Ru, 2016). 

Hal tersebut disampaikan Wang Yi dalam wawancara eksklusifnya bersama 

reuters, Wang Yi percaya bahwasanya menyelesaikan permasalahan ini bukan 

dengan sanksi atau tekanan saja namun juga dengan cara negosiasi. Wang Yi 

berkaca pada permasalahan nuklir Iran yang akhirnya diselesaikan dengan cara 



negosiasi, dan permasalahan nuklir Korea Utara juga harus diselesaikan dengan 

cara negosiasi. oleh sebab itu, disatu sisi, kami mendukung dewan keamanan PBB 

untuk mengadopsi resolusi sanksi baru, sementara di sisi lain kami harus berusaha 

untuk melanjutkan pembicaraan Six Party Talks sesegera mungkin. Itu adalah sikap 

yang adil dan obyektif (China M. o., 2016). 

Namun ketika Tiongkok telah mengajukan proposal kepada negara anggota 

SPT untuk membahas mengenai permasalahan nuklir tersebut, proposal yang 

diajukan tersebut justru ditolak oleh Amerika Serikat dan juga Korea Selatan 

dengan alasan tidak adanya kepastian yang diberikan oleh Korea Utara kepada 

anggota SPT terhadap nuklirnya. Tetapi Amerika Serikat akan bersedia kembali ke 

SPT dengan syarat yaitu Korea Utara harus mau memberikan kejelasan mengenai 

program nuklir dan bersedia untuk menghentikan proliferasi nuklirnya. (Sun, 2016) 

di sisi lain Korea Utara juga menginginkan untuk kembali ke pembicaraan Six Party 

Talks dengan syarat Amerika Serikat membekukan pasukan militernya yang 

melakukan latihan bersama dengan Korea Selatan serta penarikan kembali 

THAADnya yang berada di Korea Selatan (Ru, 2016). 

Ditahun yang sama Tiongkok juga mendukung resolusi yang telah 

ditetapkan oleh DK PBB untuk Korea Utara yang telah melakukan dua kali uji coba 

nuklirnya, resolusi tersebut adalah 2270 dan 2321. Dalam resolusi ini menandai 

perubahan Tiongkok yang cukup signifikan dibandingkan pada uji coba nuklir 

sebelumnya. Pasalnya untuk pertama kalinya Tiongkok setuju membatasi nilai dan 

volume ekspor batu bara dari Korea Utara. Padahal batu bara merupakan ekspor 

utama Korea Utara dan sebagai sumber mata uang asing yang penting bagi 



perekonomiannya. Pembatasan dilakukan Tiongkok dimulai pada awal tahun 2017 

seperti yang terlihat dalam grafik tabel dibawah. 

Gambar 2.2 Data Pembatasan Nilai Ekspor Batu Bara 

 

 

Sumber : TradingEconomics 

Hal ini dilakukan agar memperkecil Korea Utara melakukan uji coba 

nuklirnya kembali. Dalam pembatasan tersebut Korea Utara hanya dapat 

mengekspor batu baranya sebanyak 400,9 juta dolar AS atau 7,5 ton batu bara 

pertahun. Padahal dulunya Korea Utara dapat mengekspor ke Tiongkok sebanyak 

1,2 juta dolar AS (mp.weixin.qq, 2016). 

Untuk itu dengan adanya pembatasan tersebut akan mengurangi setidaknya 

60% ekspor batu bara Korea Utara ke Tiongkok. Ini merupakan hal paling berani 

yang dilakukan Tiongkok kepada Korea Utara sebagai bentuk penolakan Tiongkok 

terhadap program nuklirnya. Tak hanya itu Tiongkok juga melakukan sesuatu yang 

lebih berani lagi yaitu mulai melakukan pembatasan terhadap ekspor minyak 

buminya kepada Korea Utara. Hal ini dilakukan Tiongkok kepada Korea Utara 

karena Korea Utara kembali melakukan Uji coba nuklirnya yang terakhir dan yang 



terbesar. Oleh sebab itu lah Tiongkok mulai memberlakukan sanksi 2375 yang 

ditetapkan oleh DK PBB (Jiang, 2019). 

Dengan diterapkannya pembatasan mengenai ekspor minyak yang 

dilakukan Tiongkok membuat Korea Utara mengalami kerugian, baik itu dari segi 

impor maupun dari segi harga terhadap bahan bakar yang ada di Korea Utara. hal 

ini bisa dilihat ketika dampak yang terjadi pada saat Tiongkok menerapkan 

pembatasan tersebut, harga minyak dan bahan bakar di Korea Utara mengalami 

fluktuasi. Kerugian ini dialami oleh Korea Utara dikarenakan minyak juga sebagai 

bahan utama kelangsungan hidup bagi masyarakat Korea Utara (Silberstein, 2019). 

Hal ini bisa dilihat dari tabel grafik dibawah ini bahwasanya Korea Utara 

mengalami penurunan dalam segi impor minyaknya. 

Gambar 2.3 Data Pembatasan Nilai Impor Minyak 

Sumber : TradingEconomics 

Namun pembatasan minyak yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut 

menyesuaikan dengan kepentingan stabilitasnya. Jadi Tiongkok tidak akan 

melakukan pembatasan / sanksi yang berlebihan apabila adanya indikasi Korea 

Utara mengalami keruntuhan rezim akibat dari sanksi tersebut. 



 Ditahun 2018, tepatnya pada musim semi. Korea Utara secara sepihak 

mengumumkan bahwa siap untuk meninggalkan nuklirnya serta mau untuk 

mendiskusikan permasalahan nuklirnya tersebut. Bahkan mereka mengklaim telah 

meledakkan terowongan di tempat uji coba nuklir tersebut dilakukan. Meskipun 

demikian, ledakan ini menuai keraguan bagi negara lain, pasalnya ledakan tersebut 

dilakukan tanpa adanya pengamat asing. (Lankov, 2018) 

Ketika Korea Utara telah setuju untuk meninggalkan program nuklirnya 

disaat itulah hubungan Tiongkok dengan Korea Utara mengalami pembaikan. Hal 

ini bisa dilihat ketika Korea Utara menyetujui untuk bertemu dengan presiden Xi 

Jinping agar bisa membahas dan mendiskusikan mengenai permasalahan nuklirnya 

serta hubungan persahabatan antara Korea Utara dengan Tiongkok (Xinhuanet, 

2018) Padahal sebelumnya kedua pemimpin negara ini belum pernah bertemu sama 

sekali semenjak dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden Tiongkok. Berikut ini 

merupakan tabel pertemuan yang dilakukan oleh Korea Utara dengan Tiongkok. 

Tabel 2.1 Konferensi Tingkat Tinggi Korea Utara dan Tiongkok 

NO Agenda Tanggal Pembahasan Hasil Pertemuan 

1 KTT Presiden Xi 

Jinping dan Presiden 

Kim Jong Un 

Beijing  

25-28 

Maret 

2018 

Membahas 

mengenai 

Hubungan 

persahabatan 

antara Korea Utara 

dengan Tiongkok. 

Normalisasi 

Hubungan antara 

Tiongkok 

Dengan Korea 

Utara yang 

sempat 

mendingin 

2 Dalian 

7-8 Mei 

2018 

Membahas 

mengenai 

Permasalahan 

Korea Utara mau 

melakukan 

denuklirisasi 



Nuklir Korea Utara 

yang membuat 

ketidak stabilan 

kawasan 

dengan syarat 

Amerika Serikat 

mau melakukan 

penarikan 

terhadap 

pasukannya di 

Korea Selatan 

serta 

mengurangi 

sanksi. 

3 Beijing  

19-20 Juni 

2018 

Membahas arah 

Fokus Korea Utara 

Korea Utara 

menginginkan 

fokus negaranya 

kepada 

pembangunan 

ekonomi  

Sumber :  (Xinhuanet, 2018), (Zhongfa, 2018), (Kuo, 2018) 

Tak hanya hubungan kedua negara saja yang mengalami pembaikan. Ketika 

Korea Utara telah mau untuk meninggalkan dan mendiskusikan program nuklirnya 

kepada pihak luar seperti Amerika Serikat. Disaat itu pulalah Tiongkok melakukan 

hubungan diplomatisnya kembali dengan pendekatan melongkarkan sanksi 

terhadap Korea Utara sejak dilaksanakannya pertemuan pertama antara Presiden 

Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Korea Utara Kim Jong Un pada 

Maret 2018.   

Hal ini disampaikan oleh Tiongkok saat pertemuan DK PBB tanggal 27 

September 2018, bahwasanya Tiongkok dan Rusia mendukung untuk 

melonggarkan sanksi karena Korea Utara telah mau untuk meninggalkan dan 

mendiskusikan program nuklirnya. Hal ini dilakukan sebagai tindakan timbal balik 



terhadap Korea Utara (Borger, 2018). Pelonggaran tersebut dapat dilihat ketika 

pekerja Korea Utara telah kembali melakukan pekerjaannya di timur laut Tiongkok, 

kegiatan ekonomi dan pariwisata telah meningkat di kota-kota perbatasan dan 

penerbangan di kedua arah juga telah dimulai kembali. (Brunnstrom, 2018) 

 


