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TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA ERA 

KEPEMIMPINAN XI JINPING 

 

Berdasarkan pada bab sebelumnya yang membahas mengenai sengketa 

nuklir Korea Utara dan respon serta sikap Tiongkok terhadap uji coba nuklir Korea 

Utara. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai penyebab Tiongkok mulai 

tegas dalam merespon isu nuklir Korea Utara. Pembahasan dalam tulisan ini 

bersifat deskriptif dan penulis akan membagi analisa menjadi empat bagian 

berdasarkan teori yang akan digunakan yaitu Tujuan, Alternatif, Konsekuensi, dan 

Pilihan. 

3.1 Tujuan 

Pada masa pemerintahan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un, 

Korea Utara menjadi lebih agresif dalam pengembangan program nuklirnya 

dibandingkan pemimpin sebelumnya yaitu Kim Jong Il. Sebagai contohnya adalah 

ketika Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il hanya bisa melakukan uji coba nuklir 

sebanyak dua kali, namun ketika Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un, Korea 

Utara dengan beraninya melakukan uji coba nuklir sebanyak empat kali. Selain itu 

Korea Utara juga tertutup dalam kelangsungan proses program nuklirnya yang tidak 

menginginkan adanya IAEA tersebut.  

Mengetahui hal itu, Tiongkok sebagai sekutunya Korea Utara dalam 

merespon tindakan Korea Utara tersebut memiliki beberapa fokus penting, salah 

satunya yaitu menginginkan kawasan Asia Timur yang stabil dari senjata nuklir. 



Hal ini bisa dilihat ketika menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi menyatakan 

bahwasanya Tiongkok menentang setiap tindakan yang dapat menyebabkan 

ketegangan di kawasan itu (Semenanjung Korea), apakah itu latihan bersama atau 

ancaman melakukan uji coba nuklir. Bahkan Yi juga menegaskan kembali tiga 

prinsip dasar Tiongkok  yaitu denuklirisasi, stabilitas, dan dialog di Semenanjung. 

(China M. o., 2013) Oleh sebab itulah penulis mengambil stabilitas kawasan 

sebagai tujuan Tiongkok terhadap proliferasi nuklir Korea Utara karena nuklir 

inilah yang menjadi pemicu munculnya distabilitas kawasan di Asia Timur. 

Mengacu pada Rational Choice oleh Allison, dalam Goals and Objective 

pembuat kebijakan pertama-tama harus menentukan tujuan negara dalam isu 

tersebut. oleh karena itu penulis akan menjelaskan mengenai Goals and Objective 

Tiongkok dalam program nuklir Korea Utara pada sub bab di bawah ini. 

3.1.1 Goals and Objectives Tiongkok 

Sesuai dengan model pengambilan kebijakan oleh Graham T. Allison, 

Goals and Objectives Tiongkok pada isu program nuklir Korea Utara yaitu 

menghentikan Korea Utara melakukan proliferasi nuklirnya. Hal tersebut dilakukan 

agar wilayah di kawasan Asia Timur menjadi lebih stabil sehingga dapat 

mempermudah Tiongkok dalam menjalankan kepentingannya di wilayah tersebut.  

Terkait mengenai kepentingan, Jika Korea Utara memiliki senjata nuklir 

maka tidak hanya keamanan saja yang terganggu tetapi juga kepentingan Tiongkok 

ikut terganggu karena salah satu fokus kepentingan Tiongkok yaitu menginginkan 

stabilitas semenanjung korea maupun stabilitas di kawasan Asia Timur. Jika 



kawasan Asia Timur tidak stabil otomatis akan berdampak pada kepentingan 

Tiongkok. (Sangsoo, 2016) 

Pada tahapan Goals and Objectives, untuk menentukan tujuan, menurut 

Graham T Allison dalam Rational Choicenya ada dua aspek suatu negara untuk bisa 

menentukan tujuan dasarnya yakni National Security and National Interest hal 

tersebut disampaikan oleh Allison : 

“National security and national interests are the principal categories in which 

strategic goals are conceived.” (Allison G. T., 1971)   

 

Jika dilihat dari Sikap Tiongkok terhadap proliferasi nuklir Korea Utara. 

Penulis melihat tujuan Tiongkok tegas untuk menghentikan proliferasi nuklir Korea 

Utara ini di dorong oleh faktor keamanan (National Security) yang terganggu 

(Security Dilema). hal ini dikarenakan perspektif Tiongkok dengan negara lain 

mengenai penghentikan proliferasi nuklir Korea Utara yang berbeda, terutama 

dengan Amerika Serikat. Menurut Amerika Serikat dan sekutunya, penghentian 

proliferasi nuklir (Denuklirisasi) Korea Utara harus dilakukan dengan memberikan 

tekanan seperti sanksi yang lebih keras atau bahkan langkah terakhir adalah 

tindakan militer terhadap Korea Utara. Namun disisi lain menurut Tiongkok 

penghentian proliferasi nuklir (Denuklirisasi) Korea Utara harus selesaikan melalui 

diskusi dan negosiasi bersama bukan dengan tekanan dan sanksi. (Chang, 2016) 

Karena apabila tekanan dan sanksi yang keras diterapkan justru akan 

memperparah stabilitas rezim Korea Utara. Bagi Tiongkok stabilitas rezim 

sekutunya sangat di prioritaskan lantaran apabila terjadi distabilitas rezim akan 

menyebabkan keruntuhan rezim Korea Utara. Jika keruntuhan rezim terjadi, 

momok ratusan ribu pengungsi Korea Utara akan berpaling ke Tiongkok dan hal 



tersebut menjadi beban ekonomi bagi Tiongkok karena harus menjaga para 

pengungsi tersebut. (Fei Su, 2017) Tak hanya itu, momok THAAD yang 

ditempatkan di Korea Selatan menimbulkan ancaman tersendiri bagi Tiongkok, 

pasalnya dengan di tempatkanya THAAD tersebut dapat mengetahui kekuatan 

militer Tiongkok di perbatasan Korea Utara dikarenakan radar X-band yang ada 

pada THAAD tersebut dapat menjangkau sebagian wilayah Tiongkok yang berada 

dekat dengan Korea Utara. (Salidjanova, 2017) 

Oleh sebab itulah, keamanan menjadi hal yang mendorong Tiongkok untuk 

memilih tujuan dari tindakan tersebut yaitu ingin stabilitas kawasann Asia Timur 

dengan cara penghentian proliferasi nuklir Korea Utara. Jika presiden Xi Jinping 

tidak berperan dalam penghentian proliferasi nuklir Korea Utara, ditakutkan Korea 

Utara akan meneruskan proliferasi nuklirnya sehingga dapat membuat negara 

lainnya merespon dan bertindak keras yang akan membuat stabilitas kawasan 

menjadi lebih tidak stabil lagi. Maka dari itu perlu adanya peran dari Tiongkok 

dalam penghentian proliferasi nuklir Korea Utara dan ini menjadi tujuan yang 

rasional bagi Tiongkok pada pemerintahan Xi Jinping.  

 Dalam bab ini telah dijelaskan mengenai Goals and Objective Tiongkok 

terhadap program nuklir Korea Utara yaitu menstabilkan kawasan Asia Timur 

dengan cara menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara (Denuklirisasi). 

Kemudian pada tahap selanjutnya dalam teori Rational Choice Graham T Allison 

adalah menentukan Alternatif apa saja yang telah dilakukan oleh Tiongkok untuk 

mencapai tujuannya tersebut. Tahapan Alternatif ini akan dijelaskan pada sub bab 

selanjutnya. 



3.2 Alternatif dan Konsekuensi 

Pada sub bab Alternatif dan Konsekuensi ini, menurut Graham T Allison 

suatu negara harus mempunyai beberapa Alternatif dalam menyikapi suatu 

permasalahan yang akan terjadi maupun yang telah terjadi. Hal ini berguna untuk 

mencapai tujuannya sesuai dengan kondisi tertentu serta melihat bagaimana 

Konsekuensi yang akan didapatkan apabila Alternatif tersebut dilakukan. (Allison 

G. T., 1971) Dan disini penulis akan menjelaskan mengenai sikap apa saja yang 

telah dilakukan oleh Tiongkok dalam penghentian proliferasi nuklir Korea Utara 

(Denuklirisasi) untuk mencapai tujuan Tiongkok tersebut. Terkait kasus program 

nuklir Korea Utara, Tiongkok memiliki beberapa pilihan yaitu opsi Negosiasi, opsi 

Tekanan atau sanksi, dan yang terakhir opsi Unilateral (sepihak). Sikap-sikap 

Tiongkok tersebut akan dijelaskan pada sub bab berikut ini. 

3.2.1. Opsi Negosiasi 

Dalam hal negosiasi, Tiongkok pada saat kepemimpinan Xi Jinping dalam 

menghadapi proliferasi nuklir Korea Utara menekankan bahwa pembicaraan 

multilateral adalah cara terbaik untuk mencapai denuklirisasi. Oleh sebab itulah 

awalnya memilih pendekatan jalur diplomasi dan negosiasi dengan cara membujuk 

negara-negara lain yang merasakan efek jera terhadap nuklir Korea Utara untuk 

kembali pada perundingan Six Party Talk yang dulu sempat gagal pada tahun 2009. 

(Jayshree Bajoria, 2013). Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok mengusulkan untuk 

mengadakan pertemuan informal dengan pejabat senior dari enam negara tersebut. 

Dalam usulan itu pihak negara Tiongkok menawarkan pertemuan yang bernama 

Track 1.5 dengan diplomat senior dari enam negara itu untuk memperingati 10 

tahun perundingan SPT tersebut. Ketika Tiongkok memberikan tawaran ini kepada 



Korea Utara, negara tersebut justru langsung menyetujui untuk mengirimkan utusan 

nuklirnya yang bernama Ri Yong Ho dengan syarat yaitu Amerika Serikat harus 

menghentikan latihan militer bersama dengan Korea Selatan (Yonhapnews, 2013). 

Tak hanya itu, Tiongkok juga melakukan pengajuan proposal penghidupan 

kembali SPT kepada negara-negara anggota disaat ketegangan yang meningkat 

akibat Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ke empat dan kelima. Namun 

proposal tersebut ditolak oleh negara Amerika Serikat, hal yang membuat Amerika 

Serikat menolak untuk kembali ke pertemuan SPT adalah karena tidak adanya 

kepastian yang diberikan oleh Korea Utara kepada anggota SPT. Tapi Amerika 

Serikat akan bersedia kembali ke SPT dengan syarat juga yaitu Korea Utara harus 

mau memberikan kejelasan mengenai program nuklir dan bersedia untuk 

menghentikan proliferasi nuklirnya (Ru, 2016). 

Six Party Talks adalah alternatif yang paling diinginkan oleh Tiongkok dari 

pada alternatif lainnya dalam menyelesaian masalah nuklir Korea Utara. Hal ini 

terbukti dari perkataan menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi dalam sidang DK 

PBB untuk memberikan sanksi kepada Korea Utara terhadap nuklirnya yang ke 

empat dan lima, Yi menyampaikan bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk 

memulai kembali perundingan Six Party Talks. Karena permasalahan nuklir ini 

akan lebih efektif ketika diselesaikan dengan cara mencari solusi melalui negosiasi 

sampai stabilitas dan denuklirisasi tercapai (Chhor, 2017). Tak hanya itu dalam 

wawancara ekslusifnya dengan reuters Yi juga menyampaikan bahwasanya untuk 

menyelesaikan permasalahan ini bukan dengan sanksi atau tekanan saja, namun 

juga dengan cara negosiasi. Karena 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 kami 

berusaha untuk melanjutkan pembicaraan Six Party Talks sesegera mungkin. 

(China M. o., 2016)   

Namun tentu saja Alternatif Six Party Talks ini mempunyai konsekuensi 

yang tak luput dari keuntungan dan kerugian apabila diterapkan.  

a. Keuntungan 

Korea Utara bersedia untuk bergabung kembali ke dalam perundingan Six 

Party Talks dan mau mendiskusikan serta menegosiasi masalah nuklirnya sehingga 

hal ini akan memperkecil adanya ketidakstabilan rezim di kawasan dibandingkan 

alternatif lainnya. Oleh sebab itulah Tiongkok lebih menginginkan adanya 

perundingan kembali untuk meminimalisir adanya ketidakstabilan rezim atau 

bahkan kehancuran rezim. Hal inilah yang mendorong Tiongkok untuk ingin Six 

Party talks dapat kembali dilaksanakan.  

b. Kerugian 

Disaat Tiongkok menginginkan untuk diadakannya perundingan Six Party 

Talks kembali. Amerika Serikat bersama dengan sekutunya justru menolak adanya 

perundingan Six Party Talks tersebut. Hal ini bisa dilihat ketika Amerika Serikat 

menolak proposal yang diajukan oleh Tiongkok serta tidak akan mengirimkan 

delegasi nuklirnya untuk menghadiri tawaran pertemuan informal yang 

diselenggarakan oleh Tiongkok tersebut, bahkan Amerika Serikat dan Sekutunya 

seolah-olah memboikot pertemuan yang ditawarkan itu karena Korea Utara tidak 

memberikan kejelasan terkait mengenai program nuklirnya. (Panda, 2014) hal 

tersebut menandai adanya deadlock dalam upaya untuk  menghidupkan kembali Six 

Party Talks yang dulu sempat dilakukan. 



3.2.2. Opsi Sanksi atau Tekanan 

 Disaat Six Party Talks kembali gagal untuk diterapkan seperti yang 

dijelaskan pada sub bab di atas, maka Tiongkok juga memberikan alternatif lainnya 

yaitu opsi sanksi atau tekanan dengan cara menyetujui sanksi yang diberikan DK 

PBB terhadap Korea Utara. Hal ini disampaikan oleh Wu Dawei selaku perwakilan 

khusus untuk semenanjung Korea, Dawei menyampaikan Tiongkok bersedia 

bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mengimplementasikan resolusi 

dewan keamanan PBB secara penuh dan Komprehensif dan menentang pengenaan 

sanksi sepihak diluar kerangka kerja PBB. (China M. o., 2016) 

 Alternatif ini muncul dikarenakan sikap Korea Utara yang tidak jelas 

mengenai program nuklir dan perpolitikannya sejak Kim Jong Un menjabat. 

Bahkan sejak Kim Jong Un menjabat sebagai presiden Korea Utara, hubungan 

Tiongkok dan Korea Utara menjadi dingin karena Kim Jong Un membunuh 

pamannya Jang Sok Thaek yang merupakan orang penting bagi Tiongkok untuk 

melakukan hubungan bisnis dan perpolitikan dengan Korea Utara. Sejak saat itulah 

Tiongkok mulai bersikap dingin terhadap Korea Utara. (Kim J.-U. , 2015) 

 Dengan menyadari ketidakjelasan perpolitikan maupun program nuklir 

Korea Utara. Hal inilah yang membuat Tiongkok pada kepemimpinan Xi Jinping 

menentukan salah satu sikap alternatifnya yang lain yaitu langkah penyetujuan 

sanksi DK PBB. Seperti yang dilakukan Tiongkok dalam penerapan sanksi resolusi 

DK PBB untuk Korea Utara pada saat negara tersebut mendapatkan sanksi atas uji 

coba nuklir yang telah dilakukannya pada tahun 2013, 2016 dan 2017.  

 Disini Tiongkok secara aktif bekerja sama dengan Amerika Serikat pada 

empat komponen resolusi DK PBB terkait mengenai program nuklir Korea Utara 



yaitu 2094, 2270, 2321 dan 2375. Adapun komponen realisasi sanksi yang 

diterapkan oleh Tiongkok pada uji coba nuklir Korea Utara akan penulis tuliskan 

di bawah ini. 

Tabel 3.1 Penerapan Sanksi Oleh Tiongkok 

NO Resolusi Keterangan 

1 Resolusi DK PBB 2094 

(2013) 

 Pembatasan pemberian visa bagi pekerja 

asal Korea Utara sejak Februari 2014 

 Tidak mengekspor barang mewah seperti 

perhiasan (emas dan permata) dan tidak 

mengekspor barang yang harganya melebihi 

US$ 322 ribu 

 Tiongkok juga melakukan kontrol 

perdagangan ,seperti penutupan rekening 

luar negeri bank Korea Utara dan 

penghentian transaksi keuangan terkait 

dengan pengembangan nuklir dan rudal oleh 

Bank Of China maupun Bank BUMN 

lainnya. 

 Menerapkan pemeriksaan Kargo yang 

menuju Korea Utara 

 Dan yang terakhir, Tiongkok menerbitkan 

236 halaman dokumen yang berisi 

mengenai produk dan teknologi yang 



berpotensi dapat dimanfaatkan untuk 

menghasilkan rudal dan senjata pemusnah 

masal sehingga dilarang untuk di ekspor ke 

Korea Utara.  

2 Resolusi DK PBB 2270 

dan 2321 (2016) 

 Tiongkok tidak mengirim tembaga, nikel, 

dan perak 

 Tiongkok membatasi jumlah nilai impor 

batu bara dari Korea Utara 

3 Resolusi DK PBB 2375 

(2017) 

 Tiongkok melakukan pembatasan ekspor 

minyak bumi seperti (bensin, solar, aftur dan 

lainnya )   

 Pelarangan penjualan gas alam cair dan 

minyak kondensat ke Korea Utara. 

Sumber : (China M. O., 2013), (Byrne, 2014), (Jiang, 2019) 

 Dengan adanya opsi sanksi atau tekanan yang diberikan oleh Tiongkok, hal 

ini membuat Korea Utara tertekan dalam perekonomiannya terlebih ketika 

Tiongkok yang mulai membatasi ekspor dan impor minyak mentah dan batu bara. 

Hal ini dikarenakan minyak mentah dan batu bara merupakan produk yang sangat 

dibutuhkan Korea Utara sebagai mata uang asing yang penting bagi 

perekonomiannya. 

a. Keuntungan  

 Langkah penerapan sanksi DK PBB oleh Tiongkok ini juga memiliki 

benefitsnya, yaitu citra Tiongkok menjadi positif di masyarakat internasional 

karena Tiongkok sudah mau turut andil dalam proliferasi nuklir Korea Utara. Hal 



tersebut bisa dilihat ketika Amerika Serikat yang memberikan respon positif 

terhadap Tiongkok yang telah mau bekerja sama dengan Amerika Serikat dan 

Korea Selatan untuk menerapkan sanksi yang telah ditetapkan oleh DK PBB. 

(Kaiman, 2017) 

Tak hanya itu dengan penerapan sanksi DK PBB ini, Tiongkok juga dapat 

memberikan tekanan sementara kepada Korea Utara, hal ini bisa dilihat ketika 

Tiongkok melakukan Penerapan sanksi DK PBB dalam resolusi 2094 ,2270, 2321 

dan 2327. Namun yang dapat memberikan tekanan kepada Korea Utara dalam 

sanksi tersebut adalah sanksi terhadap perdagangan luar negerinya yaitu batu bara 

dan minyak. Pasalnya batu bara merupakan produk ekspor terbesar Korea Utara ke 

Tiongkok yaitu sebesar 40%, sementara minyak merupakan produk impor terbesar 

Korea Utara dari Tiongkok. Dua produk inilah yang ditetapkan oleh DK PBB 

sebagai sanksi untuk Korea Utara, dan Tiongkok berani menyetujui untuk 

diterapkannya sanksi ini.  

 Ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ke lima dan ke enam, 

Tiongkok langsung memberlakukan sanksi 2270, 2321 dan 2375. Dalam resolusi 

sanksi tersebut Tiongkok melakukan pembatasan mengenai impor batu bara dan 

ekspor minyak mentahnya. Tiongkok sebagai satu-satunya Impotir batu bara dan 

eksportir minyak mentah Korea Utara telah membatasi impor batu bara dan ekspor 

minyak mentah sesuai dengan ketentuan dari resolusi DK PBB yakni tidak boleh 

melebihi US $400 juta atau 7,5 juta ton per tahun untuk batu bara dan tidak boleh 

melebihi 500.000 barel per tahun untuk minyak mentah. Oleh sebab itu Korea Utara  

mengalami tekanan sehingga mau untuk mendiskusikan permasalahan program 

nuklirnya dengan Tiongkok. (Kim H. J., 2018) 



b. Kerugian 

Langkah penyetujuan dan penerapan sanksi DK PBB yang dilakukan oleh 

Tiongkok juga memiliki cost yaitu ketidakstabilan perekonomian Korea Utara. 

Ketidakstabilan perekonomian tersebut bisa dilihat ketika ekspor dan impor Korea 

Utara dengan Tiongkok mengalami penurunan sejak tahun 2013. Namun Korea 

Utara mungkin akan terluka dalam jangka pendek saja, tetapi tidak untuk jangka 

panjang pasalnya Tiongkok tidak akan pernah membiarkan Korea Utara menjadi 

tidak stabil karena akan berdampak buruk bagi negaranya tak hanya itu hal tersebut 

juga bisa menjadi kerugian serta ancaman tersendiri bagi Tiongkok, karena 

kekhawatiran mengenai pengungsi yang dapat membanjiri  negara Tiongkok. Oleh 

sebab itulah Tiongkok enggan untuk menerapkan sanksi yang lebih keras terhadap 

Korea Utara (Lind, 2017) 

3.2.3 Opsi Unilateral (Opsi Sepihak) 

Pada saat ketegangan meningkat akibat adanya uji coba nuklir yang terus 

menerus dilakukan oleh Korea Utara. Tiongkok sempat memberikan alternatif 

kebijakan lainnya yaitu opsi Unilateral. Alternatif opsi ini muncul ketika Amerika 

Serikat yang menginginkan opsi militer dalam penyelesaian masalah proliferasi 

nuklir Korea Utara ini. Melihat opsi militer yang diinginkan oleh Amerika Serikat 

tersebut membuat Tiongkok marah kepada Amerika Serikat bahwasanya dalam 

penyelesaian masalah ini tidak diperbolehkan adanya opsi yang akan meruntuhkan 

rezim Korea Utara. Oleh sebab itu Tiongkok berbicara kepada Amerika Serikat 

bahwa Tiongkok menginginkan adanya stabilitas kawasan, tidak ada yang namanya 

opsi militer, apabila opsi militer dilaksanakan maka kami akan turut melakukan 

intervensi untuk membela Korea Utara. 



Hal ini yang membuat Tiongkok sempat membicarakan opsi unilateral 

(sepihak) ini dengan mengatakan bahwa kami bisa saja melakukan opsi sepihak 

dengan cara penghentian bantuan kemanusiaan serta penghentian ekspor dan impor 

yang prioritas seperti minyak dan batu bara. Namun hal tersebut tidak dilakukan 

karena akan memperbesar ketidakstabilan rezim Korea Utara. Sehingga opsi ini 

tidak Tiongkok laksanakan dikarenakan opsi ini terlalu kejam bagi Korea Utara atau 

bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi Tiongkok sendiri. Pasalnya apabila 

bantuan kemanusiaan dihentikan, maka arus pengungsi dari Korea Utara akan dapat 

membanjiri Tiongkok hanya dalam waktu sekejap. Hal ini pernah sempat terjadi 

kepada Tiongkok disaat negara Korea Utara mengalami Krisis pada tahun 1990. 

(Bush, 2014)  

Oleh sebab itulah Tiongkok tidak menginginkan opsi yang akan 

berdampak pada keruntuhan rezim Korea Utara dan menginginkan opsi yang damai 

dalam penyelesaian masalah proliferasi nuklir Korea Utara tersebut.  

a. Keuntungan  

Alternatif opsi unilateral (sepihak) berupa penghentian pasokan bantuan 

kemanusiaan dan ekspor serta impor yang ingin dilakukan oleh Tiongkok ini juga 

akan memiliki keuntungan apabila dapat diterapkan kepada Korea Utara, salah 

satunya yaitu akan memperlambat Korea Utara untuk terus melakukan uji coba 

nuklirnya. Pasalnya tanpa adanya bantuan kemanusiaan yang diberikan Tiongkok 

kepada Korea Utara akan membuat sebagian masyarakat Korea Utara maupun 

pemerintahannya akan terpukul bahkan bisa menimbulkan ketidakstabilan, karena 

bantuan kemanusiaan tersebut dilakukan untuk menambah pengidupan masyarakat 



Korea Utara agar tidak terjadinya pelarian imigran dari Korea Utara menuju 

Tiongkok.   

Kemudian apabila Tiongkok menghentikan ekspor dan impornya, akan 

lebih membuat Korea Utara menjadi tidak stabil dalam perekonomiannya pasalnya 

negara ini juga dilanda sanksi yang diberikan DK PBB dikarenakan uji coba 

nuklirnya, tak hanya itu ekspor dan impor dari Tiongkok tersebut merupakan 

sumber mata uang asing yang penting bagi perekonomiannya.  

b. Kerugian  

Apabila opsi Unilateral (sepihak) ini tetap dilakukan juga akan berdampak 

buruk bagi Tiongkok sendiri, terutama dalam masalah keamanan negaranya. karena 

akan bisa memberikan ketidakstabilan terhadap rezim Korea Utara bahkan yang 

lebih buruk lagi dapat menyebabkan kehancuran rezim. Hal ini jelas bahwasanya 

opsi ini cenderung merugikan besar bagi negara Tiongkok melihat adanya aliran 

pengungsi yang akan membanjiri Tiongkok. Aliran pengungsi tersebut sebelum 

berpindah ke negara lain yang lebih dekat seperti jepang maupun Korea Selatan, 

pengungsi ini terlebih dahulu akan masuk ke negara Tiongkok dan akan 

menyebabkan ledakan penduduk bagi negara Tiongkok sendiri. Bahkan jika dilihat 

dari masyarakat negara Tiongkok, negara ini juga telah mengalami ledakan 

kependudukan. 

Disisi lain arus pengungsi ini akan dapat menjadikan ketidakstabilan negara 

Tiongkok karena harus menghidupi mereka. Hal inilah yang membuat negara 

Tiongkok mengalami dilema keamanan apabila bertindak terlalu kuat atau keras 

kepada negara Korea Utara tersebut sehingga akan merusak kepentingannya yaitu 



Kestabilan, baik itu di wilayah Asia Timur maupun di semenanjung Korea sendiri. 

(Albert, 2019) 

Di samping itu, dengan menggunakan opsi unilateral (sepihak) untuk 

mencapai tujuan atau kepentingan Tiongkok juga belum dapat dipastikan akan 

berhasil, bahkan dapat membuat permasalahan yang baru dan makin rumit bagi 

negaranya. Sehingga alternatif ini tidak akan pernah dilakukan oleh Tiongkok 

dengan alasan akan membuat negara Korea Utara tersebut makin terpuruk dan 

menjadi tidakstabil. Bahkan untuk kepentingan atau tujuan negara Tiongkok sendiri 

justru tidak akan bisa dapat terpenuhi. 

 Pada sub bab ini penulis telah menjelaskan sikap-sikap apa saja yang telah 

diambil oleh Tiongkok terkait program nuklir Korea Utara. Oleh sebab itu alternatif 

yang dihasilkan oleh Tiongkok dalam isu program nuklir Korea Utara ini adalah 

Opsi Negosiasi, Opsi sanksi dan tekanan serta yang terakhir Opsi Unilateral 

(sepihak). Sesuai dengan teori yang dijelaskan Graham T Allison, untuk tahap 

selanjutnya setelah alternatif dan konsekuensi di jelaskan maka yang ditentukan 

selanjutnya adalah langkah yang terakhir yaitu penentuan Choice (Pilihan).   

Tabel 3.2 Rangkuman Alternatif dan Konsekuensi. 

No     Alternatif Cost Benefit 

1 Opsi 

Negosiasi 

 Tidak efektif  

 Deadlock 

 Korea Utara 

sudah mau 

mendiskusikan 

program 

nuklirnya  



2 Opsi 

Sanksi dan 

Tekanan 

 Ketidakstabilan 

sementara 

dalam 

perekonomian 

Korea Utara  

 Citra Tiongkok 

menjadi baik 

di masyarakat 

internasional  

 

 Tiongkok 

dapat 

memberikan 

tekanan 

sementara 

kepada Korea 

Utara sehingga 

Korea Utara 

mau untuk 

membicarakan 

masalah 

nuklirnya. 

3 Opsi 

Unilateral 

 Ketidakstabilan 

rezim yang 

mengakibatkan 

Pengungsi dari 

negara Korea Utara 

akan berpindah ke 

Tiongkok yang 

menyebabkan 

ketidakstabilan 

keamanan bagi 

negaranya. 

 

 Belum tentu dapat 

mencapat tujuan dari 

negara Tiongkok 

 Dapat 

memperlambat 

Korea Utara 

yang terus 

melakukan uji 

coba nuklirnya 



3.3 Pilihan 

Pada sub bab sebelumnya, penulis telah menjabarkan mengenai konsekuensi 

dari setiap Alternatif yang diambil oleh Tiongkok terhadap program nuklir Korea 

Utara. Untuk tahap terakhir dari teori Rational Choice Graham T Allison ini adalah 

Choice (pilihan). Dalam Choice ini suatu negara memilih salah satu tindakan yang 

memungkinkan suatu negara untuk bisa mencapai tujuannya dalam permasalahan 

tersebut.  

Langkah penerapan sanksi DK PBB tersebut merupakan pilihan alternatif 

paling rasional sementara jika dilihat dari kedua alternatif lainnya seperti Opsi 

negosiasi dan Opsi unilateral (sepihak) walaupun belum bisa mencapai tujuan 

Tiongkok untuk menerapkan stabilitas di kawasan Asia Timur tersebut. Namun 

dengan penerapan langkah sanksi DK PBB ini, Tiongkok justru dapat memainkan 

peran ganda terhadap permasalahan program nuklir Korea Utara. Peran ganda yang 

dilakukan Tiongkok atas penerapan sanksi DK PBB ini adalah pertama sebagai mitra 

pendukung Denuklirisasi dan yang kedua sebagai sekutu strategis Korea Utara. 

Peran Tiongkok sebagai mitra pendukung denuklirisasi ini bisa dilihat ketika 

Tiongkok menolak adanya proliferasi nuklir korea utara serta menyetujui untuk 

menerapkan sanksi DK PBB. Penolakan Tiongkok ini memang telah lama dilakukan, 

bahkan pada kepemimpinan Hu Jintao Tiongkok juga memang menolak akan adanya 

proliferasi nuklir Korea Utara. Namun pada kepemimpinan Xi Jinping ini, Tiongkok 

tidak hanya menolak melalui kata-kata saja tetapi juga menolak melalui tindakan 

yang memberikan tekanan sementara seperti pada penerapan sanksi DK PBB yaitu 

pada resolusi 2094, 2270, 2321 dan 2327. (Albert, 2019) 



Sedangkan peran Tiongkok dalam sekutu strategis Korea Utara adalah ketika 

Tiongkok mencoba untuk melindungi Korea Utara dari Keruntuhan Rezim. Hal ini 

bisa dilihat ketika Tiongkok yang mencoba untuk menolak adanya sanksi sekunder 

dari pihak tertentu di luar ketentuan resolusi DK PBB serta Tiongkok enggan untuk 

menerapkan sanksi yang lebih keras kepada Korea Utara apabila sanksi tersebut 

dapat menggoyahkan rezim Korea Utara atau bahkan dapat mempersatukan 

semenanjung Korea yang pro terhadap Amerika Serikat (Easley, 2018). Tak hanya 

itu, Tiongkok juga menentang opsi militer yang apabila akan dilakukan oleh Amerika 

Serikat kepada negara Korea Utara untuk menyelesaikan permasalahan nuklirnya, 

bahkan Tiongkok selaku sekutu Korea Utara akan melakukan intervensi untuk 

membantu Korea Utara. Hal ini dilakukan Tiongkok karena adanya kekhawatiran 

apabila terjadinya penyatuan negara Korea di bawah pengaruh Amerika Serikat. 

(Bush, 2014) 

Oleh sebab itu Tiongkok menjadikan sanksi sebagai alat untuk memberi 

tekanan sementara kepada Korea Utara agar negara tersebut dapat menyelesaikan 

masalah program nuklir ini melalui dialog dan diskusi. Hal ini bisa dilihat ketika 

perdana menteri Tiongkok Wu Dawei mengatakan bahwasanya Tiongkok bersedia 

bekerja dengan komunitas internasional untuk mengimplementasikan resolusi DK 

PBB secara penuh dan Komprehensif dan menentang pengenaan sanksi sepihak dari 

negara manapun yang merusak kepentingan sahnya serta akan menyelesaikan 

permasalahan nuklir dengan cara dialog dan diskusi. (China M. o., 2016) 

Menurut Allison, pembuat kebijakan/sikap akan mempertimbangkan cara 

yang masuk akal untuk mencapai tujuannya. Sesuai dengan pernyataan Allison 

tersebut, penerapan sanksi DK PBB yang dilakukan oleh Tiongkok ini merupakan 



cara yang masuk akal dalam isu program nuklir Korea Utara karena melihat tindakan 

Korea Utara yang sudah tidak menentu ini membuat banyak negara lain merespon 

keras tindakan tersebut terutama Amerika Serikat yang menginginkan penggeseran 

rezim apabila Korea Utara tidak mau untuk denuklirisasi. Oleh sebab itulah Tiongkok 

harus berperan dalam memberikan sikapnya yang baru yaitu menjadikan sanksi 

sebagai alat untuk menekan Korea Utara sehingga Korea Utara dapat kembali 

menyelesaikan permasalahan ini dengan cara dialog dan diskusi. Begitu juga dengan 

Amerika Serikat, apabila Amerika Serikat memberikan sanksi sepihak, maka 

Tiongkok akan menentang kebijakan atau sikap dari negara lain yang mencoba untuk 

melakukan penggeseran atau penghancuran terhadap rezim Korea Utara. (Fei Su, 

2017) 

 

 


