
ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM 

NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING 

(2013-2018) 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

REKSI MERINDO 

14323080 

 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2019



ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM 

NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING 

(2013-2018) 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh 

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

REKSI MERINDO 

14323080 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2019



i 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM 

NUKLIR KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING  

(2013-2018) 

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat  

Sarjana S1 Hubungan Internasional 

 

Pada Tanggal 

 Juli 2019 

Mengesahkan 

Program Studi Hubungan Internasional 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia 

Ketua Program Studi 

 

Irawan Jati, S,IP., M.Hum., M.S.S 

 

Dewan Penguji Tanda Tangan 

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.  ______________ 

2. Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A. ______________ 

3.   Gustrieni Putri, S.IP. , M.A.  ______________ 



ii 
 

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama    : Reksi Merindo 

No. Mahasiswa  : 14323080 

Program Studi  : Hubungan Internasional  

Judul Skripsi  : Analisis Respon Tiongkok Dalam Sengketa Program 

Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan Xi Jinping (2013-

2018) 

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa  : 

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya 

tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, 

seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain 

yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas 

Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah 

saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain. 

2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka 

saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas 

Islam Indonesia. 

3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara 

meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, 

maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas 

Islam Indonesia. 

Yogyakarta,  Juli 2019 

Yang menyatakan 

   

 

Reksi Merindo 

 

Materai 

Rp 6000,00 

 



iii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin 

Tuhan, terima kasih.. 

Untuk semua yang telah engkau berikan kepadaku dan untuk semua yang akan 

engkau berikan kepadaku. 

 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 

 

Mama dan Papa  

Apa yang aku dapatkan hari ini, belum mampu untuk membayar semua kebaikan, 

keringat dan tangismu. Namun izinkan aku untuk mengucapkan rasa terima 

kasihku atas segala do’a, dukungan, nasehat, dan cinta yang telah kalian berikan 

sehingga aku bisa mempersembahkan secarik kertas hasil perjuanganku. 

 

Abang, Uni dan Kakak 

  Untuk abangku Rachmadian Riskiko, Uniku Riskika Lidya Mandala, dan 

Kakakku Risa Mandala Putri. Tak terasa kita semua sudah mengemban kewajiban 

masing-masing ya, yang padahal dulu sebelum kita mengenal apa itu kewajiban, 

kita hanya bisa meminta hak kepada kedua orang tua dengan cara merengek 

ataupun manja hanya untuk mengabulkan apa yang kita pinta. Untuk itu izinkan 

aku selaku adikmu mengucapkan rasa terima kasihku atas do’a, canda, dukungan 

dan nasehat yang telah kalian berikan. 



iv 
 

HALAMAN MOTTO 

 

 

 َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَٰلى  

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) 

membencimu” 

-Q.S. Ad-Duha : 3- 

 

 

“Berikan yang terbaik, terima yang terburuk. Serta olahlah yang terburuk itu 

menjadi yang terbaik” 

-Rachmadian Riskiko- 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha 

pengasih dan maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sebagai 

bentuk persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan. Dalam penyelesaian skripsi 

ini penulis menyadari bahwa proses pengerjaan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, 

dorongan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 

berkeinginan mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT, yang selalu mengaliri rahmatnya tanpa henti kepada penulis 

2. Mama dan papa yang selalu menjadi pendorong serta pengingat untuk selalu 

melakukan yang terbaik 

3. Abang, uni, dan kakakku yang selalu memberikan motivasi serta dukungan baik 

itu dalam perkara spritual maupun kehidupan. 

4. Teruntuk diriku, yang walapun tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu, 

setidaknya kamu tak pernah berhenti untuk melakukannya.  

5. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.  

6. Bapak Irawan Jari, S.IP., M.Hum., M.S.S., selaku Kaprodi Terimakasih atas 

bimbingannya yang pernah bapak berikan selama studi saya di HI UII. Semoga 

bapak selalu diberikan kesehatan. 



vi 
 

7. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. 

Terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan dukungan yang telah bapak berikan 

selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih atas ilmu, motivasi, dan saran 

yang telah bapak berikan kepada saya. Terima kasih telah menyisihkan waktu 

untuk bimbingan skripsi di sela-sela waktu yang seharusnya digunakan untuk 

beristirahat. Terima Kasih telah mau untuk menjadi teman diluar perkuliahan. 

Sekaligus saya meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah saya perbuat 

dan semoga bapak selalu berada di bawah lindungan Allah SWT. 

8. Dosen-dosen HI UII khususnya Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., 

Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., 

Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Ibu Gustrieni, S.IP., M.A., dan serta 

seluruh dosen-dosen UII. Terimakasih atas ilmu, arahan, dan kesabarannya 

selama kurang lebih 4 tahun ini. Bagi saya, bapak dan ibu adalah dosen-dosen 

yang luar biasa. Semoga apa yang telah bapak dan ibu berikan dapat menjadi 

amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sukses selalu untuk 

bapak dan ibu dosen tercinta.  

9. Resnu Rahadian Widodo, sahabat dari sejak balita. Terima kasih telah berbagi 

kebahagiaan, kelucuan, serta saran disaat kejenuhan menimpa pada proses 

pembuatan skripsi. Semoga kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah SWT 

dalam mengenal dan memaknai  kehidupan ini serta selalu menjadi sahabat 

hingga akhir hayat. 

10. Teman-Teman satu Kosan, Endo,Galang,Vikram, Bayu. Terima Kasih sudah 

memotivasi agar cepat menyelesaikan Skripsi. Terutama untuk Endo dan 

Galang terima kasih telah memacu adrenalinku disaat pembuatan skripsi karena 



vii 
 

kita selalu berpacu untuk dapat menyelesaikan skripsi bersama walaupun 

terkadang diam-diam hahaha. Semoga kalian semua selalu diberikan yang 

terbaik oleh Allah SWT.  

11. Novrizal Roynanda, Teman terdekat sekaligus teman pertama kenal semasa 

perkuliahan. Terima kasih telah memotivasi, membantu serta memberikan saran 

dalam proses pembuatan skripsi. Semoga kamu zal selalu diberikan yang 

terbaik oleh Allah SWT dan diberikan selalu kesuksesan serta kesehatan. 

12. Teman-teman semasa perkuliahan, Bintar Mupiza, Elyana Ade Pertiwi, dan 

Fariz Abdul Aziz. Terima kasih telah membatu dalam proses pembuatan skripsi. 

Semoga kalian juga dipermudah dalam segala urusan.  

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi 

dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk 

menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.  

 

Yogyakarta, 17 Juli 2019 

 

 

Reksi Merindo 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI

 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. i 

ANALISIS RESPON TIONGKOK DALAM SENGKETA PROGRAM NUKLIR 

KOREA UTARA PADA KEPEMIMPINAN XI JINPING  (2013-2018) .............. i 

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK .................................................................. ii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ iii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ v 

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xi 

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xii 

ABSTRAK ........................................................................................................... xiii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 9 

1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 9 

1.4 Signifikansi ................................................................................................ 10 

1.5 Cakupan Penelitian .................................................................................... 10 

1.6 Kajian Pustaka ........................................................................................... 11 

1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan ......................................................... 16 

1.8 Metode Penelitian ...................................................................................... 20 

BAB II SENGKETA NUKLIR KOREA UTARA DAN RESPON TIONGKOK 

TERHADAP UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA ......................................... 23 

2.1 Tindakan Nuklir Korea Utara .................................................................... 23 

2.1.1 Uji Coba Nuklir 2013 ................................................................................ 23 

2.1.2 Uji Coba Nuklir 2016 ................................................................................ 25 

2.1.3 Uji Coba Nuklir 2017 ................................................................................ 26 

2.2 Dampak Tindakan Nuklir Korea Utara ..................................................... 28 

2.2.1 Asia Timur ................................................................................................. 28 

2.3 Peran Tiongkok Dalam Sengketa Nuklir Korea Utara Pada Kepemimpinan 

Xi Jin Ping ............................................................................................................. 30 

2.3.1 Respon Tiongkok ...................................................................................... 30 



ix 
 

BAB III ANALISIS RATIONAL ACTOR DALAM PENERAPAN SANKSI DK 

PBB TERHADAP PROGRAM NUKLIR KOREA UTARA PADA ERA 

KEPEMIMPINAN XI JINPING ........................................................................... 40 

3.1 Tujuan ........................................................................................................ 40 

3.1.1 Goals and Objectives Tiongkok ................................................................. 41 

3.2 Alternatif dan Konsekuensi ....................................................................... 43 

3.2.1. Opsi Negosiasi ........................................................................................... 44 

3.2.2. Opsi Sanksi atau Tekanan ......................................................................... 46 

3.2.3 Opsi Unilateral (Opsi Sepihak) ................................................................. 51 

3.3 Pilihan ........................................................................................................ 55 

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 59 

4.1 Kesimpulan ................................................................................................ 59 

4.2 Saran dan Rekomendasi ............................................................................ 62 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 2.1 Konferensi Tingkat Tinggi Korea Utara dan Tiongkok........................ 36 

Tabel 3.1 Penerapan Sanksi Oleh Tiongkok......................................................... 47 

Tabel 3.2 Rangkuman Alternatif dan Konsekuensi.............................................. 53 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Rational Actor............................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Data Kekuatan Uji Coba Nuklir Korea Utara................................... 26 

Gambar 2.2 Data Pembatasan Nilai Ekspor Batu Bara......................................... 34 

Gambar 2.3 Data Pembatasan Nilai Impor Minyak.............................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR SINGKATAN 

 

NPT  : Non Proliferation Treaty 

SPT  : Six Party Talk 

TPT  : Three Party Talk 

IAEA  : International Atomic Energy Agency 

BDA  : Banco Delta Asia 

DK PBB : Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa 

THAAD : Terminal High Altitude Area Defense 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ABSTRAK 

 Sejak adanya isu program nuklir Korea Utara, terjadilah ketegangan di 

kawasan Asia Timur. Hal ini dikarenakan Korea Utara telah melakukan 

pelanggaran NPT yang menimbulkan berbagai respon dari masyarakat 

internasional, apakah Korea Utara akan mengembangkan program nuklirnya 

sebagai sumber daya atau justru sebagai senjata pemusnah massal yang akan 

digunakan untuk alat provokasi. Pasalnya ketika Korea Utara dipimpin oleh 

kepemimpinan yang baru ini, nuklir tersebut justru berkembang sangat pesat dan 

seakan-akan digunakan sebagai alat provokasi, sehingga kondisi tersebut 

menimbulkan ketidakstabilan keamanan terutama di kawasan Asia Timur.Oleh 

sebab itulah beberapa negara mulai mengeluarkan respon dan sikapnya masing-

masing tak terkecuali Tiongkok selaku sekutunya. Ketika Korea Utara terus 

melakukan proliferasi nuklirnya tanpa mengindahkan respon dari negara-negara 

lain, beberapa negara justru merespon dan bersikap secara keras atas aksi yang 

dilakukan oleh Korea Utara tersebut dengan cara yang menginginkan untuk 

penggantian rezim Korea Utara. Sehingga sikap yang dilakukan oleh beberapa 

negara tersebut justru berdampak kepada Tiongkok. Oleh karena itu, Tiongkok 

berupaya untuk menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara tersebut agar tidak 

merusak kepentingannya. Namun upaya tersebut pada masa kepemimpinan Xi 

Jinping terlihat lebih tegas dan agresif dengan cara mau untuk menerapkan sanksi 

DK PBB. Hal itu berbeda pada kepemimpinan sebelumnya Hu Jintao yang justru 

tidak mengindahkan sanksi yang diberikan DK PBB. Oleh sebab itu menarik untuk 

diteliti dalam isu Nuklir Korea Utara ini adalah alasan mengenai Xi Jinping mau 

untuk menerapkan sanksi DK PBB. 

Kata Kunci : Program Nuklir Korea Utara, Xi Jinping, Respon Tiongkok, Sanksi 

DK PBB 

 

ABSTRACT 

Ever since the issue of North Korea's nuclear program rose, this event 

created tension between nations in the East Asia region. North Korea has violated 

the NPT agreement which caused various responses from international community, 

whether North Korea will develop its nuclear program as a resource or develop it 

as a weapon of mass destruction that will be used for provocative tools. Due to the 

North Korea’s new leadership, the nuclear program developed rapidly and seems 

to be used as provocative means and led to security instability especially in the East 

Asia region. This matter induced various responses and acts from numbers of 

countries including China as its ally. North Korea continued to develop its 

proliferation nuclear, regardless of the responses from other countries, although 

some countries strongly opposed the act of North Korea in a way that is needed to 

replace its regime. Regarding the attitudes carried out by some of these countries,  

their acts turn to give impacted on China. Therefore, China strived to cancel North 
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Korea's nuclear proliferation so as not to damage its interests. Nevertheless, 

China’s efforts in Xi Jinping era proved more convincing and aggressive through 

the UN Security Council. Made his leadership quite different from the previous 

leadership Hu Jintao who rejected and did not heed the sanctions given by the UN 

Security Council. Therefore it is interesting to discuss this issue of North Korea's 

Nuclear program and why did Xi Jinping choose to implement the UN Security 

Council sanctions. 

Keywords: North Korea's Nuclear Program, Xi Jinping, China's Response, UNSC 

Sanctions 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Senjata nuklir pada dasarnya merupakan isu menarik dalam hubungan 

internasional. Nuklir menjadi isu penting bagi komunitas internasional ketika 

membahas mengenai kepemilikan maupun uji coba senjata nuklirnya. Namun isu 

nuklir ini selalu mengundang kontroversi di tingkat internasional karena merupakan 

ancaman yang sangat besar seperti yang terjadi pada Korea Utara saat ini. negara 

Korea Utara merupakan negara yang sangat di kecam oleh aktor-aktor internasional 

karena telah melakukan uji coba nuklirnya sebanyak 6 kali. (CNN.news, 2018).  

Padahal negara Korea Utara tersebut bukanlah negara pemilik senjata nuklir atau 

Non nuclear weapon state, bahkan korea utara telah menandatangani Non 

Prolifration Treaty (NPT) sehingga melanggar isi perjanjian Non Proliferation 

treaty (NPT) tersebut. 

 Isi perjanjian itu berbunyi setiap negara yang telah memiliki senjata nuklir 

atau Nuclear Weapon State dilarang untuk menambah jumlah nuklir dan melakukan 

transfer senjata nuklirnya ke negara yang bukan pemilik nuklir, sedangkan negara 

yang bukan pemilik nuklir dilarang memproduksi dan menerima bantuan 

pembuatan nuklir atau alat peledak lainnya (Johnson, 2010). Namun keluarnya 

Korea Utara dari NPT menciptakan krisis nuklir Korea Utara yang pertama. 

Pasalnya Korea Utara merupakan negara pertama yang mundur dari perjanjian NPT 

(Schlein, 2018). 

Dengan keluarnya Korea Utara, wilayah Asia Timur memasuki babak baru 

Multilateralisme yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana dalam krisis nuklir 
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Korea Utara ini banyak pihak yang akan turut andil dalam penyelesaian sengketa 

nuklir. Pasalnya dengan adanya krisis nuklir inilah terbentuknya Three party talk 

(TPT) dan Six party talk (SPT) yang akan membahas dan menyelesaikan 

permasalahan nuklir yang terus berlanjut. Krisis ini juga yang menyebabkan 

melunjaknya proliferasi Nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sampai kepada 

peningkatan Uji coba nuklir yang dimilikinya. (Ying, 2017)  

Tiga bulan setelah keluar, Korea Utara mengumumkan bahwa ia memiliki 

senjata nuklir yang membuat negara-negara di kawasan menentang hal tersebut. 

(Trott, 2018)  Kemudian dibentuklah sebuah kerjasama Trilateral yang dipelopori 

oleh Tiongkok guna untuk meredakan ketegangan antara Korea Utara dengan 

Amerika Serikat. Amerika Serikat berambisi untuk melakukan opsi militer dalam 

penyelesaian permasalahan nuklir, sementara Korea Utara juga berambisi untuk 

tetap mempertahankan opsi nuklirnya. Untuk membendung hal tersebut 

dibentuklah kerjasama bernama Three party talk (TPT) yang terjadi pada April 

2003 antara AS, Tiongkok, dan Korea Utara. Namun Amerika Serikat menolak 

untuk bertemu secara langsung dengan Korea Utara dan menginginkan 

pembicaraan dengan melibatkan sekutunya yaitu Jepang dan Korea Selatan. Disisi 

lain Tiongkok juga menyarankan untuk melibatkan Rusia dalam TPT (Ying, 2017, 

hal. 9-10).  

Ketika semua negara telah menyetujui untuk melakukan perundingan, 

dengan begitu dibentuklah perundingan yang bernama Six Party Talk (SPT) pada 

Agustus 2003 untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara. Perundingan 

terus dilakukan dalam beberapa tahap atau putaran yang kemudian menghasilkan 

suatu perjanjian pada September 2005, yang menyatakan bahwa Korea Utara setuju 
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untuk meninggalkan program nuklirnya dan akan bergabung kembali dengan NPT 

serta juga memungkinkan untuk menerima kembali IAEA. (Jayshree Bajoria, 2013)   

Namun persetujuan Korea Utara akan hal tersebut juga menginginkan 

imbalan yaitu bantuan energi serta harapan atas rasa hormat kepada Korea Utara 

tentang hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai dan setuju untuk 

membahas mengenai penyediaan reaktor nuklir ringan (Liang, 2018). Namun ada 

beberapa kendala yang mengakibatkan aktifnya uji coba nuklir Korea Utara seperti 

pada sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara. Hal 

tersebut didasarkan pada Amerika Serikat atas dasar Korea Utara tetap 

memproduksi senjata nuklirnya pada Februari 2005 dan Amerika Serikat menuduh 

Banco Delta Asia (BDA) yang berbasis di Macau membantu Korea Utara mengenai 

pencucian uang dan mengedarkan uang kertas palsu untuk mendukung aksi 

terorisme. Dalam menghadapi peningkatan sanksi yang diberikan oleh Amerika 

Serikat, Korea Utara secara terbuka menyatakan tidak akan kembali ke Six Party 

Talks sampai Amerika Serikat menghapus sanksi ekonomi tersebut. Namun sanksi 

yang diberikan oleh Amerika Serikat justru meningkat pada April 2006 yang 

memicu uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai bentuk penolakan 

sanksi tersebut. (Ying, 2017, hal. 13-14)    

Sengketa nuklir Korea Utara memanas pada saat Korea Utara melakukan 

uji coba nuklirnya yang pertama pada 9 Oktober 2006 dengan menggunakan 

metode system bawah tanah dan kekuatannya di perkirakan sekitar 0,5 KT. Korea 

Utara melakukan uji coba nuklirnya di sekitar kawasan Punggye-ri Korea Utara 

(Emma Chanlett-Avery, 2006). Meskipun demikian banyak dari negara-negara 

seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok dan Korea Selatan berasumsi 
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bahwasanya uji coba nuklir tersebut di anggap gagal, karena hasil ledaknya lebih 

kecil dari yang diperkirakan Jika dibandingkan dengan negara yang telah 

melakukan uji coba nuklir seperti Pakistan, Tiongkok, Inggris, Amerika dan Rusia, 

Korea Utara sangat tertinggal jauh Karena Rata-rata ledakan yang dihasilkan 

negara-negara besar tersebut dalam menguji coba nuklirnya berkisar sekitar 20 – 60 

KT (Lin, 2006). Walaupun demikian tetap saja uji coba nuklir tersebut mengundang 

reaksi yang keras dari berbagai negara, pasalnya negara Korea Utara telah 

melanggar perjanjian sebagai negara NPT (Kang, 2006). Sehingga dapat membuat 

keamanan di kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil (North Korea, 2017).  

Oleh sebab itu DK PBB pun mulai memberi sanksi kepada Korea Utara atas 

uji coba nuklirnya. Dalam resolusi 1718 yang mengharuskan Korea Utara : 1). tidak 

lagi melakukan uji coba nuklir, 2) tidak meluncurkan Rudal Balistik, 3). 

meninggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga 

memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara dan negara 

anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu negaranya dari 

perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir serta larangan 

perjalanan bagi oknum-oknum yang terkait dalam kegiatan nuklir Korea Utara. 

(UNSCR, 2006) 

Bahkan setelah melakukan uji coba nuklir pertamanya, Korea Utara di 

undang untuk kembali ke dalam pertemuan Internasional Six Party Talks yang 

dulunya sempat tertunda akibat permasalahan antara Korea Utara dengan Amerika 

Serikat untuk membahas mengenai uji coba nuklirnya, namun Korea Utara menolak 

untuk menghadiri pertemuan tersebut. (agencies, 2006) Penolakan pertemuan yang 

dilakukan oleh Korea Utara itu dikarenakan Korea Utara menginginkan untuk 
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mengadakan pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat agar dapat melepaskan 

tekanan ekonomi negaranya dan menghapus daftar nama negara Korea Utara 

sebagai teoris di semenanjung Korea. (Jie-Ae, 2006) 

Sanksi yang diberikan oleh DK PBB tidak membuat Korea Utara takut, 

namun justru malah semakin meningkatkan keinginannya untuk melakukan uji 

coba nuklir selanjutnya. Hal tersebut bisa dilihat pada 25 mei 2009, saat Korea 

Utara melakukan uji coba nuklir keduanya yang bisa dibilang lebih sukses 

dibandingkan uji coba nuklir sebelumnya. Dalam uji coba nuklir yang kedua ini 

Korea Utara kembali menggunakan metode sistem bawah tanah dan kekuatan yang 

dihasilkan dari uji coba nuklir kedua ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya yaitu 

1-3 KT (Fedchenko, 2009). bahkan negara di sekitar Korea Utara dapat merasakan 

efek dari uji coba nuklir tersebut seperti gempa yang dirasakan oleh masyarakat 

Korea Selatan (Kim S. , 2009).   

Kejadian tersebut membuat berbagai negara mengecam keras atas tindakan 

Korea Utara tersebut terutama Jepang. Hal ini bisa dilihat ketika Jepang menekan 

DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat serta memberikan sanksi yang tegas 

kepada Korea Utara yang telah melanggar resolusi DK PBB (CBS, 2009). Sehingga 

DK PBB memberlakukan sanksi yang baru dan lebih kuat kepada Korea Utara 

yakni resolusi 1874 yang berisikan embargo senjata dengan melarang semua impor 

dan ekspor produk senjata, membatasi bantuan keuangan pada rezim yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir dan mendesak negara anggota 

PBB untuk memeriksa dan menggeledah kargo yang masuk ke Korea Utara 

(Philipp, 2017). Di sisi lain Presiden Amerikas Serikat Barack Obama juga 

berupaya untuk mengajak kembali Korea Utara untuk membicarakan permasalahan 
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proliferasi nuklirnya ke Six Party Talks, namun Korea Utara kembali menolak 

ajakan tersebut (Gabbatt, 2009). Bahkan Korea Utara menyatakan diri untuk keluar 

sepihak dari pertemuan Six Party Talk, yang menjadikan pertemuan Six Party Talk 

dianggap gagal dalam penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara (Xu, 2013).    

Namun pada Kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara lebih agresif dalam 

program nuklirnya. Hal ini bisa dilihat ketika Korea Utara yang lebih sering 

melakukan tes nuklirnya sampai sebanyak 4 kali yaitu pada  Februari 2013, 

september 2016 dua kali dan september 2017. (the straits times, 2018)  Banyaknya 

uji coba nuklir yang dilakukan membuat negara-negara di regional Asia Timur 

menjadi negara yang paling terancam dari dampak uji coba nuklir. Sebagai bentuk 

pertahanan terhadap ancaman nuklir korea utara, negara di kawasan Asia Timur 

melakukan upaya dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara, salah 

satunya Tiongkok. 

Dalam sengketa program nuklir Korea Utara ini, posisi Tiongkok dianggap 

sangat penting dikarenakan Tiongkok dan Korea Utara dipandang sebagai sekutu 

terdekat, karena negara tersebut saling membutuhkan satu sama lainnya. Kebutuhan 

Korea Utara kepada Tiongkok terlihat dari sisi ekonomi, politik dan militer. Korea 

Utara sebagai mitra dagang Tiongkok mendapatkan pasokan perekonomian yaitu 

sumber makanan dan energi utama seperti minyak dan gas bagi Korea Utara. 

(Albert, 2018) Namun disisi lain, posisi Korea Utara tidak terlalu menguntungkan 

bagi Tiongkok. Walaupun demikian, Korea Utara tetap merupakan negara yang 

penting bagi Tiongkok, oleh sebab itulah Tiongkok terus mempertahankan dan 

mendukung rezim Korea Utara ketika negara tersebut mendapatkan sanksi dari 

PBB. Kebutuhan Tiongkok dari Korea Utara dapat dilihat ketika Tiongkok 
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menjadikan Korea Utara sebagai buffer zone dari pengaruh militer maupun 

Liberalism Amerika Serikat, dengan begitulah Tiongkok selalu menjaga eksistensi 

Korea Utara (Dingli, 2006).  

Ada perbedaan manajemen dalam pengelolaan konflik pada masa Hu Jintao 

dan Xi Jinping. Dimana respon pada masa Hu Jin Tao terkait mengenai uji coba 

nuklir Korea Utara ini memang tidak mendukung proliferasi nuklir tersebut, namun 

Tiongkok seakan-akan terlihat bertolak belakang dengan apa yang telah 

dikatakannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok berusaha melakukan dukungan 

diplomatisnya terhadap Korea Utara yang telah ditetapkan sanksi oleh DK PBB 

pada uji coba nuklir Korea Utara yang pertama di tahun 2006. Pasca di jatuhkannya 

sanksi tersebut Tiongkok tetap melakukan ekspor kendaraan militer ke Korea Utara 

padahal dalam sanksi tersebut mengatakan larangan ekspor dan impor produk 

militer, hal ini menandakan Tiongkok berpihak kepada Korea Utara karena tidak 

mengindahkan resolusi yang telah di berikan PBB tersebut (Isnaeni, 2017).  

Tak hanya sekali, dukungan diplomatis juga dilakukan Tiongkok pada uji 

coba nuklir yang kedua pada mei 2009, PBB kemudian memperkuat sanksinya 

dengan resolusi 1874 yang berisikan embargo senjata dengan melarang semua 

impor dan ekspor senjata, membatasi bantuan keuangan pada rezim yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir Korea Utara dan mendesak negara 

anggota PBB untuk memeriksa dan menggeledah kargo yang masuk ke Korea Utara 

(Mary Beth Nikitin, 2015). Sikap Tiongkok terlihat mendukung Korea Utara 

dengan cara mengusulkan agar tidak mengikat inspeksi kapal dan Kargo tersebut, 

bahkan Tiongkok tetap menjual senjata ringan ke Korea Utara karena DK PBB 
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tidak memasukan penjualan senjata ringan dalam mekanisme embargo ekspor dan 

impor senjata ke Korea Utara (Mahrita, 2016). 

Pada tahun 2013, Tiongkok mengalami pergantian pemerintah dari 

pemerintahan Hu Jintao ke pemerintahan Xi Jinping. Namun pada pemerintahan Xi 

Jinping, respon yang diberikan mengenai uji coba senjata nuklir tersebut mengalami 

perubahan, dari lunak menjadi tegas kepada Korea Utara dalam sengketa uji coba 

nuklir. Dimana Tiongkok yang dulunya enggan bekerja sama dengan DK PBB tapi 

pada pemerintahan Xi Jinping malah bekerja sama dengan DK PBB serta seakan 

tidak mau memberikan dukungan diplomatis kepada Korea Utara dan berbalik 

mengecam uji coba Nuklir tersebut. hal ini terlihat ketika Korea Utara melakukan 

uji coba Nuklirnya yang ketiga pada tahun 2013, Xi Jinping sebagai presiden 

Tiongkok mengatakan bahwasanya uji coba Nuklir Korea Utara yang ketiga pada 

tahun 2013 merupakan sumber ancaman sehingga menjadikan kawasan regional 

Asia Timur menjadi tidak stabil dan meminta Korea Utara untuk menghentikan uji 

coba nuklir tersebut (Liu, 2014).  

Tiongkok bahkan mulai menyetujui sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke 

Korea Utara yang menyatakan pembatasan pasokan bantuan dan perdagangan 

minyak serta kebutuhan lainnya (David E sanger, 2013). Terbukti pada tahun 2014 

Tiongkok tidak mengekspor minyak ke Korea Utara (Yonhap, 2015). Tak hanya itu 

kementrian perdagangan Tiongkok juga menghentikan sementara impor batubara 

dari Korea Utara pada bulan Februari 2017 seiring dengan meningkatnya uji coba 

nuklir yang dilakukan Korea Utara. Walaupun Tiongkok memberlakukan sanksi 

yang diterapkan oleh DK PBB tersebut, namun sanksi yang diberikan tidak untuk 

menghancurkan atau melengserkan rezim Korea Utara karena keberlangsungan 
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rezim Korea Utara di anggap penting bagi Tiongkok. Apabila  rezim Korea Utara 

hancur, para pengungsi di Korea Utara akan pergi ke Tiongkok sehingga dapat 

menyebabkan ketidakstabilan keamanan di Tingkok (Albert, 2018)  

Hal ini menandakan adanya perubahan dalam merespon antara pemimpin 

Tiongkok terhadap isu nuklir Korea Utara. Dimana pada periode Xi jinping 

menjabat sebagai presiden terlihat bahwasanya Tiongkok lebih cenderung tegas 

untuk ingin menghentikan program nuklir Korea Utara dengan berbagai tekanan 

yang telah diberikan kepada Korea Utara bahkan Tiongkok pun mulai untuk 

memberlakukan sanksi yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih 

mengenai perubahan sikap Tiongkok dalam merespon isu nuklir Korea Utara yang 

menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Asia Timur. Maka, permasalahan yang 

akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah Mengapa Tiongkok Di Era Xi 

Jinping Mengimplementasikan Sanksi DK PBB Dalam Isu Nuklir Korea 

Utara ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk melihat bagaimana respon Tiongkok terhadap sengketa nuklir 

Korea Utara pada periode Xi Jinping (2013-2018) 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan respon Tiongkok yang 

mulai mau untuk mengimplementasikan sanksi terhadap Korea Utara. 
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1.4 Signifikansi 

 Pentingnya Penelitian ini dikarenakan Tiongkok merupakan negara besar 

yang memiliki kedekatan dengan Korea Utara, bahkan Tiongkok dipandang sebagai 

sekutu terdekat dari Korea Utara.  Perekonomi Korea Utara juga sebagian besar di 

bantu oleh Tiongkok dan Tiongkok pun pernah melakukan pendekatan politis 

dalam permasalahan nuklir Korea Utara pada pemerintahan Hu Jintao. Tiongkok 

mendukung Korea Utara dalam hal keberadaan nuklirnya, terlihat ketika Tiongkok 

tidak mengindahkan sanksi yang ditetapkan oleh DK PBB kepada Korea Utara. 

Namun perubahan terjadi ketika pada masa pemerintahan Xi Jinping yang lebih 

menginginkan untuk penghentian program nuklir Korea Utara. Bahkan Xi Jinping 

pun malah menerapkan sanksi yang diberikan oleh DK PBB kepada Korea Utara. 

Perubahan tersebut tentu saja ada faktor-faktor yang terjadi antara Tiongkok dengan 

Korea Utara. Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu menjelaskan titik balik 

perubahan arah hubungan Tiongkok dengan Korea Utara yang terjadi pada 

pemerintahan Xi Jinping.  

1.5 Cakupan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai respon Tiongkok 

terhadap sengketa nuklir Korea Utara pada kepemimpinan Xi Jinping. Penelitian 

ini menarik untuk dikaji karena pada masa kepemimpinan Xi Jinping Tiongkok 

cenderung lebih tegas dalam merespon proliferasi nuklir Korea Utara karena telah 

mau untuk mengimplementasikan sanksi yang diberikan oleh DK PBB. Dalam 

penelitian ini, diharapkan mampu untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong 

Presiden Xi Jinping untuk mengambil respon yang lebih tegas tersebut. 
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1.6 Kajian Pustaka 

Dalam penelitian yang membahas mengenai isu nuklir Korea Utara, 

sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang ikut menganalisis permasalahan ini 

baik dalam buku, jurnal, maupun artikel. Penelitian yang penulis anggap cukup 

relevan untuk penelitian ini akan penulis jadikan sebagai bahan tinjauan pustaka. 

Seperti yang ada dalam artikel hubungan internasional yang di tulis oleh Tirta 

Utama Umbas yang berjudul Sino-North Korean Relations : China Tackling The 

North Korean Dilemma Under A Realist Framework dalam tulisan ini membahas 

mengenai bagaimana perkembangan hubungan Sino-North Korea serta tindakan 

Tiongkok dalam perkembangan tersebut. Dalam tulisan tersebut mengatakan 

bahwasanya hubungan Sino-North Korea ini berawal ketika perang antara Korea 

Utara dan Korea Selatan. Perang tersebut dilancarkan pada 1950 hingga 1953 

dimana Korea Utara di dukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet sementara Korea 

Selatan di dukung oleh Amerika Serika.  

Perang ini didasari oleh pertarungan politik dan ideologi yang mana 

Tiongkok dan Uni Soviet memegang ideologi komunis sementara Amerika Serikat 

memegang ideologi Demokrasi. Peran dari dinasti kim sangat penting dalam 

kelangsungan hubungan antara Korea Utara dengan Tiongkok. Hubungan Sino-

North Korea mengalami pasang surut seiring dengan pergantian kepemimpinan di 

Korea Utara, dimana pada kepemimpinan Korea Utara yang pertama yaitu Kim Il 

Sung, hubungan Sino-North Korea terlihat bagus pada saat Korea Utara dan 

Tiongkok menandatangani perjanjian persahabatan, sementara di kepemimpinan 

Kim Jong Il, namun hubungan Sino-North Korea terlihat sedikit tidak baik ketika 

korea utara melakukan uji coba nuklirnya di kepemimpinan Kim Jong Il dan 
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Tiongkok yang melakukan kerjasama dengan Korea Selatan. Namun hubungan 

tersebut membaik karena tindakan Tiongkok yang terlihat ingin mempertahankan 

status Quonya. Hubungan Sino-North Korea terlihat rapuh ketika pergantian 

kepemimpinan yaitu dimasa Xi Jinping, dimana hubungan ini agak rusak karena 

Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ke tiga, bahkan Tiongkok 

menentang keras uji coba nuklir tersebut dan mulai bertindak dalam penyetujuan 

sanksi. Jadi dalam tulisan ini, hubungan Sino-North Korea berkembang seiring 

dengan pergantian kepemimpinannya. (Umbas, 2016) 

Dalam penelitian lain seperti pada tulisan Jih Un Kim yang berjudul Inflated 

Hope, Unchanged Reality : China’s Response To North Korea’s Third Nuclear Test 

dalam penelitian ini lebih membahas mengenai bagaimana respon Tiongkok 

terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang ke tiganya. Dalam tulisan ini 

menjelaskan mengenai respon Tiongkok terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang 

ketiganya, dalam penelitian ini menjelaskan respon Tiongkok terhadap uji coba 

nuklir Korea Utara yang ketiga ini cenderung tegas dan menolaknya. Pada saat 

Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang ke tiga tersebut, Tiongkok 

mendapatkan tekanan dari publik, baik itu media maupun masyarakat internasional 

karena mereka merupakan sekutu sekaligus mitra dagang. Oleh sebab itu Tiongkok 

memanggil kedutaan besar Korea Utara untuk membicarakan masalah uji coba 

nuklir tersebut disebabkan akan bisa memicu perburukan hubungan Sino-North 

Korea mereka. Namun jika dilihat kembali walaupun Tiongkok menolak tegas 

tindakan Korea Utara tersebut.Tiongkok tetap ingin mempertahankan 

hubungannya, mengingat Korea Utara sebagai zona penyangga untuk 

menghilangkan pengaruh Amerika Serikat di kawasan Asia Timur, bisa dilihat 
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ketika Tiongkok meningkatkan perdagangannya dengan Korea Utara pada tahun 

2013 meskipun pembatasan keuangan dan ekspor telah diberlakukan setelah uji 

coba nuklir yang ketiganya. (Kim J.-U. , Inflated Hope, Unchanged Reality: 

China’s Response to North Korea’s Third Nuclear Test, 2015) 

Untuk menyelesaikan permasalahan nuklir di Korea Utara, telah dilakukan 

beberapa upaya oleh negara-negara besar di dunia seperti Inggris, Amerika Serikat, 

Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, Korea Utara, seperti dalam buku “The Six-Party 

Talks On North Korea” yang ditulis oleh Mi-Yeon Hur, 2018, Palgrave Macmillan. 

Dalam bab II di buku ini menjelaskan tentang bagaimana upaya-upaya dari berbagai 

negara yang ikut dalam berkonstrubusi dalam bentuk diplomasi agar terciptanya 

denuklirisasi oleh Korea Utara yang menyebabkan ketidak amanan di kawasan Asia 

Timur. Pada saat mundurnya Korea Utara dari perjanjian Nonproliferasi nuklir 

tahun 2003, mulailah diadakannya perundingan enam negara yang disebut sebagai 

Six Party Talks, negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok,Rusia, 

Korea Selatan dan Korea Utara, namun pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan 

damai. Dalam pertemuan tersebut Tiongkok sangat berperan penting dalam 

menjaga keutuhan rezim dari Korea Utara, dimana pada pemerintahan presiden 

Bush, Korea Utara dianggap sebagai Poros Kejahatan dunia oleh sebab itu Amerika 

Serikat ingin melakukan perubahan rezim namun Tiongkok enggan karena apabila 

perubahan rezim terjadi, akan memberikan hal yang buruk bagi Tiongkok karena 

akan terjadinya perpindahan penduduk Korea Utara ke Tiongkok, oleh sebab itulah 

Tiongkok enggan adanya perubahan rezim dan tetap ingin adanya pertemuan dan 

negosiasi yang tidak berujung pada kekuatan militer atau perubahan rezim. (Hur, 

2018)  
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Dengan dilakukannya percobaan nuklir oleh Korea Utara pada tahun 2016 

tersebut, membuat negara tetangga menjadi risau dan marah seperti layaknya korea 

selatan yang menganggap nuklir Korea Utara sebagai ancaman. Oleh sebab itu 

Korea Selatan perlu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman dari nuklir Korea 

Utara dengan cara menyepakati tawaran Amerika Serikat untuk meletakkan salah 

satu pertahanan anti misil amerika tersebut di korea selatan. Namun kebijakan 

tersebut justru malah membuat Tiongkok marah dan menentang hal tersebut seperti 

dalam Report yang ditulis oleh Ethan Meick dan Nargiza Salidjanova yang berjudul 

“China’s Response to U.S.- South Korean Missile Deffense System Deployment and 

its Implications” dalam tulisan ini membahas mengenai respon Tiongkok dalam 

Kebijakan Amerika Serikat terkait pengadaan THAAD di korea selatan. THAAD( 

Terminal High Altitude Area Defense ) merupakan salah satu bagian dari sistem 

pertahanan rudal balistik yang dimiliki oleh amerika serikat, perangkat anti misil 

ini sebuah sistem yang sangat mudah untuk di tempatkan maupun dipindahkan. 

Sistem pertahanan ini dapat melindungi dari ancaman yang datang seperti ancaman 

rudal balistik yang bersifat terminal atau taktikal dalam jarak 200 kilometer dan 

dengan ketinggian 150 kilometer. Namun THAAD ini yang ditempatkan di korea 

selatan atas kebijakan korea selatan tersebut justru malah di kecam bahkan 

ditentang oleh Tiongkok dikarenakan dalam 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 
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bagi Tiongkok karena dapat mengancam keamanan nasional negaranya. 

(Salidjanova, 2017) 

Pada dasarnya setiap tindakan pasti ada motivasi atau alasan dibalik 

berjalannya tindakan tersebut, seperti dalam Report yang di tulis oleh Emma 

Chanlett-Avery dan Sharon Squassoni yang berjudul “North Korea’s Nuclear Test: 

Motivations, Implications, and U.S. Options” dalam tulisan ini lebih membahas 

bagaimana motivasi Korea Utara untuk melakukan tindakan Kontroversial yakni 

melakukan tes uji coba nuklirnya. Uji coba nuklir Korea Utara pertama kali 

dilakukan pada 9 Oktober 2006, uji coba tersebut mengundang reaksi yang keras 

dari masyarakat internasional dan negara-negara di sekitarnya termasuk Amerika 

Serikat. Amerika Serikat selaku negara super power menentang keras aksi dari 

Korea Utara dan memberikan sanksi bersama dengan DK PBB. Tujuan dasar dari 

Amerika Serikat dalam pemberian sanksi tersebut yaitu untuk mencegah adanya 

proliferasi senjata pemusnah massal. Penelitian ini mengatakan tes nuklir yang 

dilakukan Korea Utara didorong oleh rasa tidak aman dalam rezim dan takut akan 

serangan oleh Amerika Serikat, setelah dicap sebagai bagian dari “poros kejahatan” 

oleh presiden Amerika Serikat yakni Bush pada tahun 2002. Korea Utara mungkin 

telah menarik pelajaran dari invasi Amerika ke Irak oleh sebab itulah Korea Utara 

percaya dengan mengembangkan dan mendemonstrasikan kemampuan nuklir akan 

dapat menghalangi serangan Amerika Serikat. (Squassoni, 2006) 
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1.7 Landasan Teori/Konsep/Pendekatan 

Rational Choice 

Untuk mendukung argumen di dalam makalah ini, penulis menggunakan 

Teori Rational Choice yang digagas oleh Graham T. Allison Dalam bukunya yang 

berjudul Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis. Graham 

menyatakan bahwa kondisi domestik negara dalam pengambilan keputusan akan 

mempengaruhi respon, sikap ataupun kebijakan luar Negeri suatu Negara. Teori ini 

digunakan sebagai alat untuk menjelaskan pilihan dan melihat perilaku para 

pembuat keputusan, sehingga negara atau aktor pada dasarnya bertindak secara 

rasional yang tak lebih pada mempertimbangkan kekurangan dan keuntungan dari 

tindakan tersebut. Kemudian aktor itu akan mengambil salah satu pilihan yang 

paling menguntungkan (Allison G. T., 1971)  

Menurut Graham T. Allison (Allison G. T., 1969, p. 690), Rational Choice 

Theory terbagi menjadi tiga model dalam proses pengambilan keputusannya yaitu: 

pertama Rational Actor Model, kedua The Organization Process Models, ketiga 

The Govermental (Bureaucratic) Politics Model. Disini penulis memakai model 

pertama yaitu Rational Actor Model karena model tersebut sesuai dengan tingkat 

level analisis yang akan penulis gunakan sebagai alat untuk menjawab rumusan 

masalah. Pasalnya penulis menggunakan negara (actor) sebagai level analisis dan 

dalam model ini dapat menggambarkan alasan mengapa memilih pilihan rasional 

tersebut untuk membuat keputusan melalui tahapan-tahapan yang telah tertera. 

Melalui model ini pula menghasilkan analisis dari pilihan yang telah dibuat oleh 

negara dengan mempertimbangkan cost dan benefit untuk mencapai 

kepentingannya. 
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Rational Actor Model 

Rational Actor Model merupakan proses pembentukan kebijakan atau 

keputusan suatu negara agar negara tersebut dapat membuat suatu pilihan yang 

rasional dengan melihat tatanan lingkungan internasional yang ada. Pengambilan 

keputusan tersebut mengambil pilihan yang paling di prioritaskan di antara pilihan-

pilihan yang tersedia (Allison G. T., 1971, p. 10).  

Model ini banyak dikenal sebagai model strategi atau model aksi-reaksi, 

yang mana biasa digunakan untuk menerapkan tiap respon sebagai perhitungan 

rasional untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh aktor lain. Sebelum 

membuat suatu rencana dari setiap pilihan yang ada, negara sebagai aktor rasional 

mempunyai perhitungan terhadap pilihan, informasi, dan resiko ketika mengambil 

pilihan atau keputusan tersebut. Dengan asumsi, pembuat keputusan tersebut dapat 

menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan, membandingkan semua 

pilihan dan memilih pilihan yang paling rasional yang menguntungkan (Allison G. 

T., 1971, p. 29).  

Adapun beberapa tahapan dalam mempengaruhi Rational Actor Model 

ialah: 

1. Goals and Objectives 

Aktor tersebut dapat menentukan kepentingan yang paling di 

prioritaskan dalam mengambil tindakan atau keputusan seperti keamanan 

nasional dan kepentingan nasional. Namun keputusan atau kepentingan 

tersebut harusnya mengandung konsekuensi yang paling menguntungkan.  
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2. Alternatif 

Dalam mengambil keputusan, tentu saja aktor tersebut mempunyai 

beberapa alternatif sebelum di tetapkannya suatu keputusan, namun disini 

aktor akan mengambil tindakan atau keputusan yang paling relevan untuk 

meminimalisir kerugian yang didapatkan dalam suatu perkara. 

3. Konsekuensi 

Konsekuensi adalah hasil yang akan terjadi apabila pilihan-pilihan 

alternatif tersebut akan ditetapkan. 

4. Pilihan 

Aktor telah memilih alternatif-alternatif yang ada dengan konsekuensi 

yang berada pada tingkat keuntungan yang teratas dalam hal goals dan 

objective. 

Berdasarkan penjelasan Allison di atas, maka teori ini dapat menjelaskan 

secara tepat dan relevan latar belakang Tiongkok mengimplementasikan sanksi DK 

PBB terhadap Korea Utara dengan tahapan argumen sebagai berikut:  

1. Goals and Objectives 

Disini aktor yang berperan dalam penetapan goals adalah Tiongkok. 

Dimana Goals Tiongkok tersebut merupakan stabilitas kawasan. Hal ini 

didorong oleh rasa ketidakamanannya terhadap dampak yang diberikan 

oleh uji coba nuklir Korea Utara tersebut. 

2. Alternatif 

Untuk mencapai goals tersebut Tiongkok justru telah melakukan 

berbagai cara agar goals tersebut tercapai. Dan cara tersebut telah 
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dilakukan Tiongkok berupa : pertama opsi negosiasi, kedua opsi 

sanksi dan yang terakhir opsi unilateral. 

3. Konsekuensi 

ketika berbagai cara dari alternatif itu telah dilakukan. Tentu saja 

berbagai cara tersebut mempunyai dampak yang dilihat dari keuntungan 

dan kerugiannya. Hal ini bisa dilihat ketika Tiongkok menerapkan opsi 

pertama yang muncul justru Deadlock, opsi kedua ketidakstabilan 

sementara perekonomian Korea Utara dan opsi yang ketiga 

keruntuhan rezim. 

4. Pilihan 

Aktor memilih pilihan dari alternatif yang ada dan hal tersebut dilihat 

berdasarkan konsekuensi yang telah didapatkan. Pilihan yang diambil 

Tiongkok adalah opsi kedua yaitu opsi sanksi karena opsi inilah 

yang paling rasional sementara jika dilihat dari kedua opsi lainnya 

karena dengan penerapan opsi sanksi tersebut Tiongkok justru 

dapat memainkan peran ganda yaitu sebagai mitra pendukung 

denuklirisasi dan sekutu strategis Korea Utara 

Sehingga dalam penulisan ini, menggunakan teori Rational Actor agar bisa 

lebih banyak mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi Tiongkok dalam 

memberikan respon yang terbilang tegas kepada Korea Utara. 
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1.8 Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini akan digunakan metode penelitian dengan metode 

kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk membantu 

peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah pada suatu gejala, fakta, dan 

realita yang dihadapi, sekaligus memberikan pemahaman dan pengertian baru atas 

masalah tersebut sesudah menganalisis data yang ada (Dr. J.R. Raco, 2010). 

Sehingga dalam penelitian ini mencari alasan perubahan kebijakan Tiongkok dalam 

menangani permasalahan program nuklir Korea Utara dan juga pengaruhnya 

terhadap hubungan bilateral kedua negara tersebut. Penelitian yang membahas 

mengenai Nuklir Korea Utara tersebut memang cenderung cukup banyak, namun 

secara detail membahas mengenai perubahan kebijakan Tiongkok dalam 

menangani permasalahan nuklir Korea Utara pada periode pemerintahan Xi Jinping 

tersebut belum banyak diteliti. Karena hal tersebut, maka penelitian ini akan 

membahasnya. 

b. Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini ialah Tiongkok karena Tiongkoklah yang berperan 

dalam penghentian program nuklir Korea Utara. Sementara Korea Utara menjadi 

objek dikarenakan negara tersebut yang melakukan uji coba nuklir yang membuat 

kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil. Hal inilah yang ingin diteliti oleh penulis 

dalam penelitian ini. 
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c. Alat Pengumpul Data 

Dalam melakukan pengumpulan data terkait peran pemerintah, teknik yang 

digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dari tulisan-tulisan baik jurnal 

maupun laporan akademik dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini sendiri akan mengambil dari beberapa sumber literatur seperti google 

books, hasil penelitian berupa PDF dari masing-masing institusi research. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yang akan digunakan ialah tulisan-tulisan akademik dan buku-buku 

pendukung yang terkait dengan penelitian ini serta sumber-sumber dari media-

media internasional. (Sekaran, 2006) 

d. Proses Penelitian 

Metode selanjutnya analisis data dari data yang didapat. Teknik dalam 

mengelola data yang sudah didapatkan akan dianalisis dengan beberapa tahap yakni 

melakukan kajian atau studi terkait data yang sudah ditemukan, yang bermaksud 

untuk pendalaman materi yang juga dilakukan dengan membaca isi masing-masing 

sumber agar ditemukan gagasan. Setelah itu tahap selanjutnya adalah pencatatan 

hasil kajian dan hasil bacaan agar gagasan yang muncul tersebut dapat disimpan.  

Tahap selanjutnya ialah pembagian materi-materi hasil kajian yang 

berdasarkan catatan dengan membagi menjadi beberapa sub-bab yang akan menjadi 

bagian dari pembahasan terkait penelitian berdasarkan metode dari buku penelitian 

(Creswell, 2014). Selanjutnya adalah penjabaran dengan melakukan deskripsi dari 

hasil pembagian dari sub-bab terkait. Dan langkah terakhir adalah hasil pemikiran 
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atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang terkait yang akan membuat sebuah 

kesimpulan sebagai hasil dari penelitia.
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BAB II 

SENGKETA NUKLIR KOREA UTARA DAN RESPON TIONGKOK 

TERHADAP UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA 

 

 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 
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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 
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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 
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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 



27 
 

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. 
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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 
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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 
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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
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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) 
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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.    
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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 
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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 
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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 
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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. 
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 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 
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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 
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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) 
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BAB III 

ANALISIS RATIONAL ACTOR DALAM PENERAPAN SANKSI DK PBB 

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 
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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) 
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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 
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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 
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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). 
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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)   
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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 
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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. 
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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.  
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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) 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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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 



57 
 

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

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

2017) 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Permasalahan proliferasi nuklir Korea Utara ini dimulai ketika Korea Utara 

yang mencoba untuk melakukan pelanggaran terhadap NPT (Non Proliferation 

Treaty) dengan cara menarik diri secara sepihak dari perjanjian tersebut. Puncak 

ketegangan yang diciptakan oleh Korea Utara adalah ketika negara tersebut 

melakukan uji coba nuklirnya sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 2006, 2009, 

2013, 2016 dua kali dan 2017. Namun uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara 

pada kepemimpinan Kim Jong Il tahun 2006 dan 2009 hanya di pergunakan sebagai 

alat pertahanan keamanan negaranya sementara 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 sebelumnya. 

Oleh sebab itulah muncul berbagai perspektif dari negara-negara lainnya 

untuk merespon tindakan tersebut mulai dari yang lunak hingga tegas. Namun 

respon dari beberapa negara ini justru berdampak terhadap negara lainnya seperti 

respon Amerika Serikat dan Korea Selatan yang berdampak buruk terhadap 

Tiongkok sehingga Tiongkok perlu untuk turut andil dalam permasalahan 

proliferasi nuklir ini. 

Berdasarkan analisis skripsi ini dengan menggunakan teori Rational 

Choice dari Rational Actor yang mempunyai empat sub variabel yaitu tujuan, 
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alternatif, konsekuensi dan yang terakhir pilihan. Penulis mendapatkan temuan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang digunakan. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Rational Actor 

Variable Temuan Keterangan 

Tujuan : sesuatu yang 

ingin dicapai oleh 

negara 

National Security  Dilema Keamanan dan 

stabilitas kawasan 

Alternatif : beberapa 

pilihan yang akan 

digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan 

1. Opsi Negosiasi 

2. Opsi sanksi atau 

Tekanan 

3. Opsi Unilateral 

(sepihak) 

1. Ingin menghidupkan 

kembali Six Party Talks 

2. Menyetujui dan 

melaksanakan sanksi yang 

diberikan DK PBB 

3. Sempat membicarakan 

penghentian bantuan 

kemanusiaan serta ekspor 

dan impor namun tidak 

jadi. 

Konsekuensi : akibat 

dari terlaksanakannya 

pilihan-pilihan 

(alternatif) yang ada 

1. Opsi Negosiasi  

2. Opsi Sanksi 

atau Tekanan 

3. Opsi Unilateral  

 

1. Deadlock 

2. ketidakstabilan sementara 

pada perekonomian Korea 

Utara 

3. keruntuhan rezim 

Pilihan : tindakan 

yang paling rasional 

Opsi Sanksi atau 

Tekanan 

Karena alternatif paling 

rasional sementara jika dilihat 
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terakhir yang diambil 

dari alternatif dan 

alternatif tersebut 

dijadikan sebagai alat 

untuk mencapai 

tujuan. 

 dari kedua alternatif lainnya. 

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. 

 

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai alasan Tiongkok mulai 

mengimplementasikan sanksi DK PBB terhadap Korea Utara. Skripsi ini berhasil 

mengaplikasikan teori Rational Choice ke dalam kasus ini. Penulis menemukan 

bahwasanya pengimplementasian sanksi yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut 

didasari atas keamanannya yang terganggu sehingga membuat Tiongkok 

mengalami dilema. Dilema tersebut disebabkan oleh pertikaian antara Korea Utara 

dan Amerika Serikat mengenai program nuklir yang berakibat buruk bagi 

keamanan Tiongkok. Hal ini bisa dilihat ketika kedua negara tersebut saling 

memberikan respon yang buruk satu sama lainnya sehingga berdampak pada 

ketidakstabilan di kawasan Asia Timur seperti Korea Utara yang terus 
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mempertahankan proliferasi nuklirnya sementara Amerika Serikat yang terus 

memberikan tekanan baik itu melalui ekonomi, politik bahkan militer. 

Untuk itulah perlu adanya tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh 

Tiongkok sehingga melakukan langkah sanksi atau tekanan dalam permasalahan 

tersebut. Langkah penerapan sanksi DK PBB ini merupakan pilihan alternatif 

paling rasional sementara karena Tiongkok lebih menginginkan langkah negosiasi 

dalam penyelesaian permasalahan nuklir Korea Utara tersebut. Hal ini dikarenakan 

Tiongkok berkaca kepada permasalah nuklir Iran yang akhirnya diselesaikan 

melalui mekanisme negosiasi. Oleh sebab itu sanksi ini dijadikan Tiongkok sebagai 

alat untuk memberi tekanan sementara kepada Korea Utara agar negara tersebut 

dapat menyelesaikan masalah program nuklir ini melalui dialog dan diskusi.  

Namun dengan penerapan sanksi yang dilakukan tersebut. Tiongkok justru 

bisa menjadi pemain yang berperan ganda dalam merespon pertikaian yang ada. 

Peran ganda yang dilakukan Tiongkok bisa dilihat dalam temuan tabel di atas yaitu 

sebagai mitra pendukung Denuklirisasi dan yang kedua sebagai sekutu strategis 

Korea Utara. 

4.2 Saran dan Rekomendasi 

 Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menganalisis terkait 

respon suatu negara mengenai proliferasi nuklir yang terjadi disemenanjung Korea 

dengan menggunakan teori Rational Choice melalui pendekatan Rational Actor 

Model. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas. Penelitian ini justru 

masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, penulis memberikan rekomendasi 

untuk melanjutkan penelitian ini dikarenakan permasalahan isu nuklir ini masih 
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berlanjut bahkan respon dari negara besar seperti Amerika Serikat mulai mengalami 

perubahan. Serta penulis memberikan saran terkait mengenai metode dalam 

penelitian ini.  

Penelitian ini hanya mendapatkan sumber dari studi literatur seperti jurnal, 

website pemerintah maupun berita. Sehingga penulis melihat masih adanya 

kekurangan dalam kepentingan Tiongkok dalam penghentian proliferasi nuklir 

Korea Utara. Penulis merasa kepentingan Tiongkok mengenai proliferasi nuklir 

Korea Utara tidak hanya mengenai stabilitas keamanan saja namun mungkin ada 

kepentingan lainnya. Oleh sebab itu alangkah lebih baik jika melanjutkan penelitian 

ini dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperkuat data sehingga bisa 

mendapatkan kepentingan apa saja yang diinginkan oleh Tiongkok sehingga terlibat 

dalam penghentian proliferasi nuklir Korea Utara. 
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