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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Korea Utara merupakan suatu negara yang dikenal 

dengan sebutan negara kediktatoran totaliter oleh sebagian 

besar negara sehingga dari sudut pandang internasional negara 

ini memiliki pemahaman sebagai Negara stalinis, yang dimana 

paham stalinis merupakan kebijakan tentang bagaimana 

membangun sosialisme dan membangun masyarakat komunis. 

Kim Jong Un atau Kim Jung-eun merupakan Pemimpin 

Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang lebih 

dikenal dengan Korea Utara. Ia adalah putra Kim Jong-il 

(1941–2011) dan cucu dari Kim Il-sung (1912–1994). Sebelum 

menjadi pemimpin Korea Utara, ia pernah menjabat sebagai 

Sekretaris Pertama Partai Buruh Korea, Ketua Pertama Komisi 

Militer Sentral, Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan 

anggota presidium Politbiro Partai Buruh Korea. Ia secara resmi 

dinyatakan sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara setelah 

pemakaman kenegaraan ayahnya pada tanggal 28 Desember 

2011.  

Sejak 1990-an Korea Utara mengalami kehancuran di 

bidang ekonomi karena adanya pemutusan hubungan bilateral 

dengan mitra dagang utamanya USSR, selain itu juga, USSR 

dipengaruhi oleh Eropa Timur tentang peristiwa yang pernah 

terjadi di Korea Utara mengenai masalah banjir yang sudah 

dialami sejak tahun 1996, 1997 sampai 2000-an. Lemahnya 

perekonomian Korea Utara, namun dalam bidang militer Korea 

Utara memiliki 1,08 juta personil anggota militer atau sekitar 

44% dari total populasi. 20-25% total GNP (Gross national 

Product) negara untuk mengembangkan program juga sudah 

dihabiskan oleh Korea Utara untuk program pengembangan 

senjata nuklirnya. Korea Utara memproduksi plutonium untuk 

pembuatan 2 senjata nuklir pada awal tahun 1994, namun 

hingga pada saat ini Korea Utara diperkirakan sudah 

memproduksi 5-7 senjata nuklir dengan berbagai lebih banyak 

tipe, CNN adalah salah yang mana ini adalah rudal yang 
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memiliki daya ledak hulu paling tinggi 

(Purnomo,Zuhri,2010:2). 

Dalam kepentingan nasional peran ‘negara’ sebagai aktor 

yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting 

dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat 

dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan 

menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di 

wilayah tersebut. Seorang ahli, Thomas Hobbes (2009:86) 

menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung 

wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. 

Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi 

kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin 

alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam 

memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi. 

Namun hasil dari kepentingan Nasional Korea Utara ini 

berbuah pahit terhadap Negara-negara lain, yang dimana 

Negara-negara tersebut berpendapat bahwa uji coba nuklir 

dapat membawa dampak yang kurang baik bagi Negara mereka. 

Dampak dalam melakukan pengembangan senjata nuklir 

pada Korea Utara ini memberikan efek negatif pada 

kepentingan ekonomi negara–negara lain seperti Amerika 

Serikat, Jepang, Cina, dan bahkan Korea Selatan. Hal ini di 

sebabkan karena banyaknya pelaku usaha yang membatalkan 

investasinya dikawasan Asia Timur dengan alasan keamanan 

(Noland,2006:25). Dalam konteks regulasi yang telah 

ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa 

kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara dapat menjadikan 

ketegangan atau ancaman tersendiri bagi negara lainnya, 

terutama dapat memicu adanya konflik antar negara. 

Berdasarkan jurnal milik Andi Purwono yang berjudul 

“PERAN NUKLIR KOREA UTARA SEBAGAI INSTRUMEN 

DIPLOMASI POLITIK INTERNASIONAL” memberi 

pernyataan dalam bidang persenjataan, misil dengan jarak 

jangkauan menengah hingga tinggi seperti Taepodong-1 yang 

memiliki daya jangkau 1.500– 2.500 Km, dan memiliki hulu 

ledak 1.000 kg-1.500 kg berhasil dikembangkan oleh Korea 

Utara. Taepodong-I jenis ini digunakan Korea Utara untuk 
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mengorbitkan satelit utama,  dan pada tanggal 31 Agustus 1998 

telah diluncurkan. Pada 6 Agustus 2003 Korea Utara 

meluncurkan rudal Taepodong-II yang memiliki daya jelajah 

4.400 km sampai 6.700 km dan waktu yang diperkirakan 

mampu menjangkau Amerika Serikat (Alaska), India, Pakistan, 

serta seluruh wilayah Indonesia. Bila berbagai jenis misil 

terebut di luncurkan konflik antar Negara tidak dapat terelakan 

sehingga akan terjadi pemusnahan secara massal disitu. 

Pada tahun 2004 Korea Utara pernah melakukan uji coba 

nuklir yang ketiga kalinya setelah dulu pada tahu 1993 dan 1998 

mereka juga pernah melakukan uji coba tersebut untuk pertama 

kalinya. Daya ledak nuklir ini apabila benar-benar diluncurkan 

memiliki daya ledak yang hampir sama dengan bom yang 

pernah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Terakhir Korea 

Utara melakukan uji coba nuklirnya kembali pada 9 September 

2016 yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun korea utara 

yang ke 68 di Situs Uji Coba Nuklir Punggye-ri, sekitar 50 

kilometer (30 mil) sebelah barat laut dari Kota Kilju. 

Berdasarkan yang telah dilansir oleh Tribun News pada tanggal 

10 September 2016 Sebelumnya pada bulan januari 2016 uji 

coba nuklir Korea Utara telah menuai kecaman berupa kritik 

dari masyarakat internasional agar pemerintah korea 

menghentikan program uji nuklir tersebut. 

Meskipun Tiongkok dan Rusia menyerukan agar Korea 

Utara untuk kembali ke hasil kesepakatan perundingan enam 

negara, Korea Utara tetap mempertahankan ambisinya untuk 

mengembangkan senjata nuklir sehingga pada tanggal 22 Juni 

2016, Korea Utara berhasil meluncurkan kembali rudal darat 

jarak menengah Musudan-1 ke ketinggian 1,413.7 kilometer 

(878.4 mil) dan dengan jangkauan 400 kilometer (250 mil). 

Lalu Pada tanggal 24 Agustus 2016, Korea Utara berhasil 

meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, Pukkuksong-

1 ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang dengan 

jangkauan 500 kilometer (310 mil) dan ketinggian yang sama. 

Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat 

melakukan serangan kedua dengan menggunakan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Situs_Uji_Coba_Nuklir_Punggye-ri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_coba_nuklir_Korea_Utara_2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Uji_coba_nuklir_Korea_Utara_2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok
https://id.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_enam_negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Perundingan_enam_negara
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BM25_Musudan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Peluru_kendali_balistik_berbasis_kapal_selam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=KN-11&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=KN-11&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Identifikasi_Pertahanan_Udara
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teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket 

berbahan bakar padat (Reinadia,2016:3). 

Berdasarkan hasil uji coba nuklir tersebut pemerintah 

korea utara mendapatkan tekanan dari pihak international 

terutama Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dari pihak PBB 

yang menangani kasus ini diserahkan kepada dewan keamanan 

PBB (DK-PBB) yang dimana lembaga ini memperingatkan 

agar pemerintahan Korea Utara untuk segera meninggalkan 

program uji coba persenjataan nuklirnya. Sebelumnya pada 

tahun 1987 Korea utara sudah mendapat kecaman dari berbagai 

Negara internasional atas uji coba tersebut sewaktu Korea Utara 

masih belum masuk keanggotaan PBB sehingga atas berbagai 

desakan dari berbagai negara tersebut, akhirnya Korea Utara 

masuk menjadi anggota Non-Proliferasi Nuklir (NPT) PBB 

pada tanggal 12 Desember 1985. 18 bulan Korea Utara menjadi 

anggota NPT, tidak lama setelah itu Korea Utara berkeinginan 

mengakhiri kesepakatan tersebut. Korea Utara beranggapan, 

NPT tidak mampu melindungi keamanan dan pengakuan 

kedaulatan negaranya. Atas apa yang telah dilakukan Korea 

Utara ini akhirnya menimbulkan ancaman internasional, akan 

tetapi Korea Utara tidak memperdulikan hal tersebut  karena 

Korea Utara merasa memiliki cara tersendiri dalam menjaga 

kedaulatan negaranya yaitu ialah dengan meneruskan 

pengembangan program uji coba nuklirnya.  

Dewan Keamanan PBB baru-baru ini telah mengecam 

peluncuran uji coba nuklir korea utara  melalui surat bulat 

seperti yang dilansir oleh Republika News pada hari Minggu 

(7/20) bahwa Presiden Dewan Keamanan PBB Rafael Ramirez 

Carreno, yang juga menjabat sebagai Duta Besar Venezuela, 

mengatakan Dewan Keamanan PBB akan mengadopsi resolusi 

untuk memberlakukan sanksi kepada Korea Utara. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari Tempo.co.id (9/16) yang diakses 

oleh penulis pada tanggal 7 Mei 2017,terdapat beberapa point 

sanksi yang dijatuhkan kepada DK-PBB, Berikut poin-poin 

sanksi terberat PBB yang diberikan kepada Korea Utara yang 

dimuat dalam resolusi yang disahkan kemarin oleh seluruh 

anggota Dewan Keamanan PBB : Pertama, semua kargo yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_peluncuran_vertikal
https://id.wikipedia.org/wiki/Roket_berbahan_bakar_padat
https://id.wikipedia.org/wiki/Roket_berbahan_bakar_padat
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akan berangkat dari dan ke Korea Utara mulai sekarang harus 

di inspeksi atau diteliti.  Sebelumnya, hanya barang-barang 

yang dilarang dikapalkan ke dan dari Korea Utara yang 

diperiksa.  Kedua, perwakilan perdagangan Korea Utara di 

Suriah, Iran, dan Vietnam masuk dalam daftar hitam PBB 

bersama 16 nama lainnya. Di dalam daftar itu termasuk 12 

lembaga milik warga Korea Utara. Mereka terkait dengan 

program senjata pemerintah Korea Utara. Ketiga, Korea Utara 

dilarang mengimpor dan mengekspor semua jenis 

senjata. Keempat, daftar barang-barang mewah  yang dilarang 

masuk ke Korea Utara oleh Dewan Keamanan diperluas 

termasuk jam tangan mewah, kendaraan rekreasi air, mobil 

salju yang harganya lebih dari US$ 2.000 atau Rp 26,5 juta, 

produk kristal, dan peralatan olah raga dan rekreasi. Kelima, 

Larangan mengubah sejumlah produk yang memiliki 

kemampuan secara langsung dioperasikan untuk 

kegiatan  pasukan bersenjata Korea Utara. Misalnya truk yang 

dapat dimodifikasi untuk tujuan militer. Larangan ini baru 

pertama kali terjadi dan diberlakukan pada Korea Utara. 

Keenam, PBB memasukkan 31 perusahaan perkapalan Korea 

Utara (Ocean Maritime Management Company - OMM)  dalam 

daftar hitam. Ketujuh, Badan Pengembangan Dirgantara 

Nasional atau NADA yang bertanggungjawab saat peluncuran 

roket Februari lalu masuk dalam daftar sanksi PBB. Kedelapan, 

Daftar hitam baru dibuat untuk sejumlah nama termasuk pejabat 

senior Korea Utara yang terlibat dalam program peluncuran 

rudal jarak jauh, beberapa pejabat senior NADA, pejabat 

Tanchon Commercial Bank di Suriah dan Vietnam, dan 

perwakilan Korea Mining Development Trading Corporation 

(KOMID) di Suriah dan Iran. 

Meskipun telah dijatuhi sanksi dan itu telah disahkan 

oleh pihak dewan keamanan PBB serta reaksi dan tekanan 

internasional tidak membuat Korea Utara menghentikan aksi 

nekatnya. Sebagai negara kecil yang memiliki banyak 

keterbatasan, Korea Utara merasa membutuhkan suatu strategi 

untuk untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk 

serius untuk melakukan pengembangan program uji coba 



6 

 

 

nuklirnya salah satunya dengan cara terus menerus melakukan 

uji coba. 

Dari latar belakang msalah tersebut, penulis merasa 

tertarik untuk mengkajinya. Selain permasalahan permasalahan 

yang terjadi di Semenanjung Korea sangat kompleks, bagi 

penulis, program pengembangan nuklir Korea Utara sangat 

penting bagi dunia perpolitikan internasional Karena hal 

tersebut membawa dampak tersendiri bagi negara yang 

bersangkutan khususnya pada bidang keamanan Internasional. 

Oleh sebab itu, penelitian pada skripsi ini penulis memberi 

judul “KONTROVERSI UJI COBA NUKLIR KOREA 

UTARA (2012 – 2016)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 

penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

“Mengapa Korea Utara melakukan uji coba nuklir padahal 

sejumlah Negara lain menentangnya ? 

 

C. Kerangka Teori dan Konsep 

Untuk menjelaskan permasalahan diatas, penulis 

menggunakan konsep Kepentingan Nasional : 

Kepentingan nasional merupakan alasan suatu negara 

dalam menjalankan kebijakan berdasar pada kebutuhan negara 

tersebut. Kebutuhan ini  dapat berupa politik-ekonomi, militer, 

dan sosial-budaya. Salah satu kepentingan nasional juga berupa 

tujuan atas ‘power’ sehingga negara tersebut dapat 

mengimbangi negara lain dan mendapat pengakuan dunia. 

Tujuan yang ingin dicapai ini lah yang menjadi sorotan 

masyarakat internasional terhadap perilaku suatu negara dan 

menjadi penilaian dunia atas negara tersebut, sehingga 

kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk 

menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu Negara 

(P.Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. 

Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal.163). Menurut Kindleberger 

mengenai kepentingan nasional; “…hubungan antara negara 

tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap 
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negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif 

(comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada 

spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang 

pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…” 

(Charles. P. Kindlerberger. Op.Cit,. hal.21). Hal tersebut 

menjelaskan bahwa tiap-tiap negara memiliki kapasitas yang 

berbeda yang dipengaruhi oleh kondisi demografi, karekter, 

budaya, bahkan sejarah yang dimiliki negara tersebut. 

Karakteristik ini menjadi dasar pertimbangan kerja sama 

berdasar atas keunggulan-keunggulan yang ada antar negara. 

Kepentingan nasional dapat dicapai melalui kerjasama bilateral 

maupun multilateral. Menurut Hans J. Morgenthau bahwa 

kepentingan nasional merupakan; 

 

Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi 

dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural 

dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para 

pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu 

kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat 

kerjasama maupun konflik (Theodore A. Coulumbis dan 

James H. Walfe. Op.Cit. Hal.115). 

 

Kepentingan nasional dapat menjadi gambara identitas 

dari suatu negara, terutama dari sejauh mana fokus negara 

dalam memenuhi kepentingan nasional agar mencapai 

kesejahteraan bangsa. Negara-negara kemudian dapat diamati 

apakah mencapai kepentingan nasional dalam waktu dekat, 

bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka 

panjang. Durasi dan jangka waktu tersebut bergantung pada 

seberapa penting dan krusial kepentingan nasional yang hendak 

dicapai. 

Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau 

memuat berbagai macam konsep yang ditentukan oleh tradisi 

politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian 

diputuskan oleh negara yang bersangkutan (P.Anthonius 

Sitepu. 2011. Op,Cit. Hal. 165). Hal ini dapat berarti bahwa 

kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem 
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pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi 

menjalin hubungan diplomatik, sejarah yang menjadikan negara 

tersebut menjadi seperti saat ini, dan tradisi politik yang ada. 

Secara konteks kultural, kepentingan nasional dapat dilihat dari 

cara pandang bangsa dan karakter masyarakat yang terbentuk 

sehingga menghasilkan kepentingan masyarakat yang dapat 

menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan kebijakan 

untuk mencapai suatu kepentingan nasional. 

Kepentingan-kepentingan suatu negara sebagai penjelas 

identitas memiliki berbagai kegunaan menurut James N. 

Rosenau. Kegunanaan pertama sebagai istilah analitis untuk 

menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar 

negeri; kegunaan kedua yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu 

sebagai sarana guna mengecam, membenarkan ataupun 

mengusulkan suatu kebijakan (Mochtar Mas’oed,1994:34). 

Kondisi ini memperjelas tindakan langsung maupun tidak 

langsung yang dapat menjadi referensi pihak-pihak yang 

berencana melakukan kerjasama. Hal ini juga dapat menjadi 

bahan observasi kondisi internal negara yang akan dijalin 

hubungan bilateral maupun multilateral. 

Kepentingan nasional dapat dikategorikan menjadi dua 

bentuk, yaitu kepentingan nasional yang bersifat vital atau 

esensial dan kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau 

sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya 

berkaitan dengan keberlangsungan hidup negara tersebut serta 

nilai-nilai inti (core values) yang menjadi identitas kebijakan 

luar negerinya. Sedangkan, kepentingan nasional non-vital atau 

sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi 

negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar 

negeri (Aleksius Jemadu, 2008:67-69). Kepentingan vital 

menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan 

biasanya bersifat darurat sehingga harus segera diputuskan. 

Sementara itu, kepentingan non-vital prosesnya berlangsung 

lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik 

dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama. 

Dalam analisis kepentingan nasional, aktor (negara) akan 

mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan 
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atas pengendalian negara lain. Pengendalian tersebut 

berhubungan dengan kekuasaan yang terbentuk melalui teknik-

teknik paksaan ataupun kerjasama. Tindakan demikian 

tergantung dari seberapa besar ‘power’ yang dimiliki negara 

tersebut. Kepentingan nasional kemudian dapat berubah, dari 

kepentingan awal menjadi kepentingan baru tergantung kondisi 

hubungan dan power yang ada. Kepentingan baru dapat benar-

benar berbeda atau mirip dalam prinsip namun berbeda dalam 

teknis penerapan.  

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik 

hipotesis : 

Korea Utara melakukan pengembangan persenjataan 

nuklir demi terwujudnya rejim survive. Selain itu, 

pengembangan persenjataan nuklir ini memiliki alasan dari segi 

perekonomian dan juga untuk keamanan negara Korea Utara 

sendiri. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan 

memaparkan perkembangan uji Coba Nuklir yang dilakukan 

oleh Korea Utara yang berdampak pada keamanan sejumlah 

Negara. 

  

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

metode penelitian kualitatif yang mana akan menggunakan 

metode umum dalam mengolah data dengan mengumpulkan 

data-data dari sumber-sumber berikut : 

1. Studi literatur atau biasa disebut Library research, 

metode ini digunakan sebagai data sekunder untuk 

mempelajari sumber-sumber yang relevan dalam 

menganalisis masalah. 

2. Studi media massa atau Media research, yaitu 

mengumpulkan data dari berbagai media massa 
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seperti internet, jurnal dan lain sebagainya untuk 

menemukan referensi lain sebagai sumber data. 

Dalam menganalisis data, penulis mencoba 

menginterpretasikan data dari literatur dan media massa dengan 

fakta yang terjadi. Kemudian dalam pembuktian hipotesis, 

penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil 

interpretasi maslah. 

 

G. Jangkauan Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi 

jangkauan penelitian dengan meneliti uji coba nuklir yang 

dilakukan oleh Korea Utara yang berdampak pada sejumlah 

negara tetangganya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan 

yang juga menimbulkan reaksi kecaman oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa(PBB). 

Pembatasan jangkauan penulisan ini digunakan untuk 

menghindari kompleksitas observasi dan analisis. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan usulan penelitian ini dibagi dalam 

lima bab dengan lingkup pembahasan sebagai berikut : 

Pada BAB I berisikan Latar Belakang Masalah yang 

diteliti, rumusan masalah, teori dan konsep, hipotesis, tujuan 

penelitian serta metode penelitian. Kemudian di BAB berisikan 

Awal mula pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara. 

BAB III  berisikan tentang tindakan Korea Utara melakukan uji 

coba nuklir sehingga mengancam keamanan sejumlah negara. 

Setelah itu BAB IV adalah jawaban dari rumusan masalah yang 

berisikan tentang kepentingan Korea Utara dalam melakukan 

uji coba nuklir yang mengancam keamanan sejumlah Negara 

dan beberapa faktor pendorong Korea Utara dalam 

mengembangkan senjata nuklir dan pada BAB V adalah 

kesimpulan.  


