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BAB II 

AWAL MULA PENGEMBANGAN 

PERSENJATAAN NUKLIR KOREA UTARA PADA 

TAHUN 1990-an – 2000-an 
 

Pada tahun 1956 merupakan awal mula Korea Utara 

memulai program nuklirnya dengan Uni Soviet yang ditanda 

tangani demi terciptanya penggunaan kerjasama damai energi  

nuklir. Perjanjian ini, diawali dengan Korea Utara mengirim 

beberapa ilmuwan dan para ahli ke Uni Soviet dengan tujuan 

diberikannya pelatihan dalam program Moscow untuk 

merancang nuklir. Namun terdapat beberapa permasalahan 

dibidang teknologi yang mereka miliki yaitu tidak memadai 

untuk memproduksi senjata dalam jumlah yang besar tanpa 

adanya bantuan dari Negara lain (William,2006:490). 

Cina sukses melakukan uji coba bom nuklir pertama 

kalinya pada tahun 1964 (Bernudez,1999:2). Dengan suksesnya 

uji coba nuklir yang dilakukan Cina membuat Korea Utara 

melakukan pendekatan untuk mempelajari teknologi senjata 

nuklir yang diproduksi oleh Cina. Namun Cina menanggapi 

dingin hal tersebut, sehingga membuat Korea Utara semakin 

mempererat ikatan kerjasamanya dengan Moscow dan dengan 

adanya hubungan tersebut membuat Kim Il Sung berpikir untuk 

lebih mengembangkan kapabilitas rudal balistik sendiri.  

Korea Utara mendirikan Akademi Militer Hamhung pada 

tahun 1965, dimana dalam pendidikan militer tersebut tentara 

Korea Utara  mendapat pelatihan dalam pengembangan nuklir 

(Bernudez,1999:9). Bantuan besar yang dilakukan Uni Soviet 

kepada Korea Utara pada tahun ini disediakan demi 

membangun pusat penelitian di Yongbyon. Reaktor nuklir 

merupakan fasilitas pertama yang dikembangkan oleh Korea 

Utara berupa model Uni Soviet yang dioperasikan dengan 

tujuan penelitian di Yongbyon, Korea Utara. Di tempat ini pula 

Uni Soviet memberikan bantuan kepada Korea Utara untuk 

melakukan uji coba reaktor nuklir dengan daya 5MW. Namun 

hal tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian dari negara 

sekitar dikarenakan reactor ini tergolong sangat kecil karena 
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membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk Korea Utara 

memproduksi plutonium dan menjadikannya sebuah bom 

nuklir. Fasilitas nuklir  Korea Utara ini juga dilaksanakan secara 

mandiri dan terfokus pada lingkaran bahan bakar nuklir 

(penyulingan bahan bakar nuklir dan perubahan). Fasilitas 

nuklir yang ada di Yongbyon membuat Korea Utara 

memperoleh plutonium dan mulai menguasai teknologi nuklir 

yang mendorong Kim Il Sung memutuskan untuk membangun 

senjata nuklir (Jesicca Kuhn,2010:38). Bagi Korea Utara, 

senjata nuklir akan membuat Korea Utara lebih kuat dari Korea 

Selatan. Selain itu senjata nuklir dapat menangkal serangan 

Amerika Serikat dan memperkecil ketergantungan Korea Utara 

terhadap Uni Soviet dan Cina. Senjata nuklir juga memberikan 

jaminan keamanan bagi Korea Utara yang selama ini tidak 

ditawarkan oleh negara manapun dalam komunitas 

internasional. Lebih jauh lagi, dikarenakan Korea Utara 

menghadapi situasi keamanan yang lemah terutama sepanjang 

Perang Korea, pengembangan senjata nuklir menjadi sumber 

keamanan rezim bagi Kim Il Sung dan pemimpin-pemimpin 

berikutnya (Jesicca Kuhn,2010:38). 

Korea Utara memiliki beberapa alasan politis dan 

keamanan yang mendorong Korea Utara untuk 

mengembangkan kapabilitas rudal dan nuklirnya. Dari segi 

eksternal, alasan keamanan pertama adalah intervensi Amerika 

Serikat pada Perang Korea untuk menghalangi tujuan Kim Il 

Sung dalam menyatukan Korea dengan melalui kekuatan 

militer. Kim Il Sung beranggapan bahwa nuklir merupakan 

senjata yang dapat menangkal atau mengalahkan pasukan 

Amerika Serikat dalam situasi konflik. Kedua, aliansi Korea 

Utara dengan Uni Soviet dan Cina yang sering mengalami 

pasang surut membuat Kim Il Sung mempertanyakan 

kredibilitas komitmen Moscow serta Beijing untuk membantu 

Korea Utara menghadapi perang lainnya. Korea Utara memiliki 

Empat Garis Besar Militer guna mendukung rezim 

pemerintahan Kim Il Sung maupun pertahanan negara. 
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Empat Garis Besar Militer Korea Utara yang dikeluarkan 

oleh Kim Il Sung 

(Sumber“Doctrine,”http//www.fas.org/nuke/guide/dprk/

doctrine/index.html, yang diakses pada 02 Februari 2018, pukul 

22:37 WIB): 

1. Mempersenjatai semua warga negara 

2. Memperkuat seluruh negeri 

3. Melatih semua anggota angkatan darat menjadi 

“cadre army” (kader tentara) 

4. Melakukan modernisasi semua angkatan darat, 

doktrin, dan taktik di bawah prinsip kepercayaan 

diri terhadap pertahanan nasional. 

Untuk menunjang kekuatan militer konvensional yang 

lemah, maka Korea Utara berusaha untuk mengembangkan 

nuklir. Program nuklir yang dilakukan Korea Utara pada masa 

ini memiliki tujuan: (Alexander,1995:50) 

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi 

setara dengan Korea Selatan 

2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea 

Utara dalam hubungan antar negara di dunia. 

3. Digunakan sebagai sarana pemerasan agar 

mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan. 

4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap 

persenjataan Korea Selatan. 

Sedangkan dilihat dari sisi politis, Korea Utara memiliki 

kepentingan untuk menaikkan posisi di tingkat internasional. 

Hal tersebut masih memiliki kaitan dengan sikap komunitas 

Internasional yang telah mengasingkan Korea Utara. Senjata 

nuklir yang telah digunakan Korea Utara digunakan untuk 

untuk menekan komunitas internasional agar Korea Utara 

diikutsertakan dalam percaturan global. Selain itu, Korea Utara 

juga memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara seperti, 

mencabut sanksi keuangan internasional yang diterimanya.  
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A. Persenjataan Nuklir Korea Utara Dekade 1970-an 

Sampai Akhir Perang Dingin 

Tahun 1970-an Korea Utara ditandai dengan aksi-aksi 

permusuhan dan inisiatif yang mencurigakan. Dalam dekade ini 

dibangun sebuah laboratorium radiokimia yang berada di 

Pyongyang dengan bantuan Uni Soviet. Semenjak tahun 1977, 

reaktor nuklir Yongbyon berada di bawah pengawasan IAEA. 

Program nuklir Korea Utara pada akhir 1970-an menjadi 

prioritas nasional (Gu Guoliang,2005:36). Karena Korea Utara 

sempat dikecewakan oleh Uni Soviet dan Cina, Kim Il Sung 

bertekat bahwa Korea Utara akan mengembangkan dan 

mendapatkan senjata nuklir dengan berbagai cara tanpa harus 

ada bantuan dari Negara manapun (Wiliiam,2006:81). Pada 

awal 1980-an, akhirnya Korea Utara melanjutkan program 

nuklirnya dengan mulai mengurangi ketergantungannya dengan 

Negara lain. Korea Utara mulai memproduksi uranium dan 

membangun reaktornya sendiri dan juga pada saat itu fasilitas 

rahasia pemisahan plutonium yang berskala besar berhasil 

dibangun di Yongbyon. Dalam setahun fasilitas ini mampu 

menghasilkan beberapa ratus ton bahan bakar. Amerika Serikat 

menemukan keberadaan fasilitas tersebut lalu kemudian 

menuduh bahwa Pyongyang sudah membangun reactor nuklir 

secara. 

Amerika Serikat pada tahun 1982 mengambil gambar 

yang menunjukkan bahwa pembangunan di Yongbyon adalah 

termasuk fasilitas dan pabrik pengelolaan nuklir baru yang 

membuat Amerika Serikat, Korea selatan dan Jepang semakin 

memperhatikan Korea Utara yang sedang membangun sebuah 

fasilitas nuklir baru yaitu reaktor nuklir yang berdaya 50MW. 

Korea Utara membuat pengakuan bahwa fasilitas baru tersebut 

dibangun untuk penggunaan sipil. Pabrik pengelolaan 

plutonium berada di tempat yang sama , yang mana plutonium 

tersebut dapat digunakan sebagai proses bahan bakar nuklir 

sehingga menjadi perhatian oleh Negara-negara lain (Uk-

Heo:491). Sehingga sejak saat itu program nuklir Korea Utara 

menjadi sorot perhatian dalam bidang keamanan yang sangat 

serius bagi sebagian Negara termasuk Amerika Serikat. 



16 

 

 

April 1984, Scud-B adalah uji coba nuklir Korea Utara 

yang dilaksanakan pertama kalinya. Uji coba tersebut 

menjadikan Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung 

dengan NPT pada tanggal 12 Desember 1985 dan agar Korea 

Utara segera menandatangani perjanjian NPT dimana dalam 

perjanjian tersebut Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir. 

Kim Il Sung ditekan oleh Mikhail Gorbachev dengan memberi 

ancaman bahwa Moscow akan menghentikan bantuan 

ekonominya terhadap Korea Utara (Uk-Heo:492). 

Korea Utara juga mendeklarasikan kepada IAEA 

keberadaan fasilitas Yongbyon. Korea Utara tiba-tiba 

memnunjukkan rasa keberatan terhadap perjanjian setelah tidak 

lama bergabung dengan NPT, dengan adanya pengawasan 

secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas uji coba nuklir 

yang akan dilakukan oleh NPT selama tujuh tahun membuat 

Korea Utara merasa keberatan. Operasi fasilitas penyulingan 

uranium dan transformasi material nuklir dilakukan oleh Korea 

Utara pada tahun 1986. Pabrik tenaga nuklir kelas 200 MW di 

Taechon pada tahun 1989 mulai dibangun oleh Korea Utara. 

Fokus kegiatan itu adalah pada pencapaian fasilitas yang 

dibutuhkan untuk penggunaan energi nuklir praktis maupun 

sistem pengembangan nuklir melalui pembangunan massal 

fasilitas daur ulang di Yongbyon. Bersamaan pada waktu itu, 

yaitu pada tahun 1989 itu, kegiatan nuklir Korea Utara kembali 

terdeteksi oleh satelit Amerika Serikat (William,2006). Berikut 

adalah instalasi-instalasi nuklir berbahan dasar plutonium yang 

berusaha dioperasikan Korea Utara (Larry,2007:6) : 

1. Sebuah reaktor dengan kapasitas sekitar 5 MW 

yang mulai beroperasi tahun 1987. Instalasi ini 

mampu menghasilkan bahan bakar uranium yang 

cukup untuk memproduksi sekitar 7 kilogram 

plutonium setiap tahun. Korea Utara pada tahun 

1989 menutup reaktor ini selama tujuh puluh hari. 

Pada bulan Mei 1994, Korea Utara menghentikan 

reaktor tersebut dan memindahkan 8000 balok 

bahan bakar yang dapat diproses menjadi 

plutonium yang bisa dijadikan 4-6 senjata nuklir. 
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Korea Utara kembali mengoperasikan reaktor pada 

bulan Februari 2003. 

2. Dua reaktor lebih besar (diperkirakan berkapasitas 

50 MW dan 200 MW) dibangun di Yongbyon dan 

Taechon sejak 1984. Menurut Duta Besar AS 

Robert Gallucci, kedua pabrik ini jika beroperasi 

mampu memproduksi 200 kg plutonium yang 

kemudian dapat menghasilkan sekitar 30 bom 

atom setiap tahun. 

3. Pabrik pengelolaan plutonium yang panjang 

bangunannya mencapai 600 kaki dan tingginya 

beberapa lantai. Pabrik ini akan memisahkan 

plutonium untuk kemudian dimasukkan ke hulu 

ledak ataupun struktur bom atom. 

 

B. Persenjataan Nuklir Korea Utara Pasca Perang 

Dingin 

Pada tahun 1994 meninggalnya Kim Il Sung menjadikan 

tamparan keras bagi Korea Utara karena kehilangan 

pemimpinnya, sehingga hal tersebut membuat posisinya 

digantikan oleh Kim Jong Il. Selama kepemimpinan Kim Jong 

Il, Kim Jong Il lebih mengedepankan militer yang dikenal 

dengan kebijakan Son’gun (military first). Kebijakan tersebut 

dibuat untuk menggantikan juche dengan kebijakan “strong and 

prosperous great power”(Jessica,2010:35). Keputusan yag 

dibuat oleh Kim Jong Il mengubah kebijakan juche ini 

dikarenakan ideologi military-centric yang dimana agar 

program transformasi social yang sedang berjalan tidak menjadi 

momok yang berbahaya bagi rezim yang sedang dipimpinnya. 

Kebijakan yang diciptakan oleh Kim Jong Il ini membuat 

dirinya lebih memiliki daya saing dan daya jual dalam hal 

keamanan di kalangan komunitas internasional.  Senjata nuklir 

yang dimiliki Korea Utara merupakan sebuah alat yang 

dianggap dapat mempertahankan sebuah rezim yang sedang 

dipimpin oleh Kim Jong Il dan dapat memperluas dukungan 

domestik, serta sebagai alat tawar untuk mendapatkan 

pengakuan internasional, juga menjadi keamanan untuk 
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menangkal ancaman-ancaman dari Negara luar yang berpotensi 

untuk menyerang Korea Utara (Etel Solingen,138-139). 

Semenjak Uni Soviet tidak memberikan keamanan pada Korea 

Utara pasca perang dingin, Pyongpyang yang menjadi suatu 

wilayah pusat uji coba nuklir harus memperoleh jaminan 

kemanan dari akuisisi senjata nuklirnya sendiri. 

Korea Utara membuat program pengembangan uji coba 

senjata nuklir adalah tindakan karena keadaan disekitarnya 

menurut pandangan model aksi-reaksi dalam konsep dinamika 

persenjataan. Asia Timur merupakan kawasan yang penuh 

dengan persaingan maupun konflik antar negara, seperti Cina 

dengan Taiwan, Cina dengan Jepang, serta Korea Utara sendiri 

dengan Korea Selatan. Situasi keamanan regional Asia Timur 

menjadi semakin penuh kecurigaan dengan masuknya Amerika 

Serikat yang beraliansi dengan Jepang dan Korea Selatan. 

 

C. Kekuatan Pemaksaan Korea Utara Pada Masa 

Pemerintahan Kim Jong Un Tahun 2011-2012 

1. Posisi Tawar Korea Utara melalui Opsi Tidak 

Terbatas (Unlimited Option) 

Korea Utara meningkatkan kekuatan militer yang 

dimilikinya semenjak ketidak amanan yang dirasakan 

oleh negara itu, melalui senjata. Korea Utara menjadikan 

hal ini sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan doktrin 

nuklir yang diadaptasi oleh Korea Utara sendiri sesuai 

dengan kebijakan militernya untuk menghadapi berbagai 

ancaman eksternal, terutama Amerika dan negara-negara 

aliansinya. Korea Utara konsisten dengan program 

pengembangan uji coba nuklirnya, menyadari ancaman 

yang besar banyak datang dari negara-negara yang 

menentang pembangunan kekuatan militernya, yang 

mana hal tersebut juga ditujukan untuk mengubah pola 

perimbangan kekuatan politik melalui pengembangan 

senjata nuklir sebagai alat pemaksa yang mendorong 

konflik mengarah pada perlawanan. Awalnya Korea 

Utara melakukan program pengembangan uji coba nuklir 

hanya untuk kebutuhan domesatik, namun ternyata pada 
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akhirnya pengembangan uji coba nuklir Korea Utara 

ditujukan untuk memperkuat militernya sebagai 

kekuatan pemaksa. Dengan adanya laporan dari Badan 

Atom Internasional, membuat kecurigaan dunia pada 

Korea Utara. Sehingga hal ini menimbulkan berbagai 

protes keras dari Negara-negara yang selama ini sudah 

menjadi lawan politik Korea Utara. Protes keras yang 

timbul dari Negara-negara lawan politik Korea Utara 

menimbulkan ketakutan pada Korea Utara sehingga 

Negara ini merasa harus semakin mempersiapkan diri 

untuk menghadapi berbagai kemungkinan serangan 

militer. 

Menurut Korea Utara pengembangan senjata 

nuklir adalah pilihan yang tepat untuk menghadapi 

kekuatan militer yang dimiliki oleh lawan-lawannya, 

mengingat konflik antara Korea Utara dengan Amerika 

Serikat dan juga beberapa negara lainnya yang membuat 

hubungan politik semakin memanas. Pilihan senjata 

nuklir menjadi sangat tepat mengingat karakter senjata 

nuklir memiliki kemampuan ofensif dan defensif yang 

seimbang. Bentuk keseimbangan ofensif dan defensif 

senjata nuklir Korea Utara terletak pada uji coba senjata 

nuklir yang menjadi pesan kepada lawan-lawan 

politiknya untuk menyadari bahwa Korea Utara memiliki 

kemampuan militer yang tidak dapat diremehkan. Hal ini 

menjadi kekuatan pemaksa yang mendorong perubahan 

konstelasi politik, terutama di Asia Timur serta 

terciptanya berbagai jenis persenjataan rudal yang 

memiliki hulu ledak nuklir dengan berbagai jangkaun, 

terutama daya jelajah yang mampu mencapai negara-

negara yang memiliki hubungan konflik dengan Korea 

Utara, seperti:  

a. Rudal Taepodong 2 dengan daya jelajah 

5000 – 6000 kilometer dan mampu 

menjangkau AS. 
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b. Rudal Taepodong 1 dengan daya jelajah 

2200 kilometer dan mampu menjangkau 

Kota okinawa, Jepang. 

c. Rudal Taepodong X dengan daya jelajah 

2500 – 4000 kilometer. 

Melihat berbagai kemampuan daya jelajah dan 

kelengkapan rudal yang diserta hulu ledak nuklir 

memberikan peningkatan yang signifikan bagi Korea 

Utara untuk memiliki posisi tawar dalam bidang politik 

dan militer. Posisi tawar yang dimiliki Korea Utara 

dengan mengedepankan senjata nuklir memberikan tidak 

hanya kemampuan penangkalan, tapi juga mendorong 

negara-negara lain untuk berupaya mengantisipasi 

pergerakan negara tersebut. 

2. Perimbangan Kekuatan melalui Opsi Terbatas 

(Limited Option) 

Dalam menghadapi Amerika Serikat dan juga 

negara-negara sekutunya, Korea Utara berupaya 

mendorong lawan-lawan politiknya agar berada pada 

pilihan yang tepat jika memang upaya kekuatan militer 

adalah sebagai upaya yang terakhir. Program 

pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara 

merupakan langkah implementasi kebijakan pertahanan 

untuk menghadapi ketakutan atas tekanan politik dan 

militer Amerika. Pada akhirnya kebijakan keamanan ini 

ditujukan untuk membujuk Amerika Serikat dan negara-

negara lain dalam forum diskusi langsung agar dapat 

mengakomodasi kepentingan Korea Utara (Cha & 

Kang,2003:2). Kebijakan pertahanan yang 

mengedepankan senjata nuklir sebagai alat tawar untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya adalah dampak dari 

diskusi langsung yang diinginkan oleh Korea Utara, yaitu 

untuk kembali menyatukan dua Korea atau reunifikasi 

dua Korea (Cha & Kang,2003:165-166). 

Bentuk reunifikasi dua Korea adalah hal yang 

selama ini selalu diusung Korea Utara namun selalu 

mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, terutama 
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Amerika Serikat. Tidak disepakatinya reunifikasi oleh 

Amerika Serikat adalah bentuk upaya Amerika Serikat 

dalam menentang tujuan dari Korea Utara yang 

merupakan sikap untuk tetap menjaga pengaruhnya 

terhadap Korea Selatan sekaligus memperkuat pengaruh 

Amerika Serikat di Asia Timur. Dengan kata lain, sebuah 

bentuk reunifikasi yang sama sekali ditentang Amerika 

Serikat mengingat bentuk reunifikasi tersebut sama 

sekali tidak mengakomodasi kepentingan negara super 

power di wilayah regional tersebut (Cha & 

Kang,2003:169). 

Itu yang menjadi dasar Korea Utara menganggap 

Amerika Serikat menghalang-halangi upaya normalisasi 

hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Sehingga, 

Korea Utara terus merasa curiga terhadap kebijakan 

Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea (Cha & 

Kang,2003:134). Sehingga dengan kecurigaan yang 

ditimbulkan itu menjadikan konflik kekuatan militer 

antara kedua belah pihak Negara tersebut semakin 

memanas. Dengan tetap mengajukan tujuan reunifikasi 

adalah salah satu cara Korea Utara untuk menarik 

Amerika Serikat di dalam sebuah perundingan secara 

langsung. Pada sisi lain, kepentingan Korea Utara yang 

ditawarkannya kepada Amerika Serikat adalah sebagai 

pilihan untuk perundingan dalam meredakan ketegangan 

juga terletak pada keinginan untuk mendapatkan bantuan 

ekonomi,  namun tujuan Korea Utara yang sampai 

sekarang masih belum menemukan titik terangnya, 

menjadikan Korea Utara tetap mempertahankan program 

pengembangan senjata nuklirnya sebagai alat penangkal 

sekaligus berupaya mencari solusi dalam memperbaiki 

ekonomi negaranya (Cha & Kang,2003:135). 
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D. Tindakan Offensive Pada Masa Kepemimpinan Kim 

Jong Il  

Meskipun pada saat itu Korea Utara dalam keadaan 

terpuruk, namun pada masa kepemimpinan Kim Jong Il, Korea 

Utara aktif melakukan provokasi dan serangan-serangan dalam 

hal uji coba nuklir kepada Korea Selatan bahkan sekutunya 

Amerika Serikat dan Jepang. 

 

 

Tabel 1.1: Tindakan offensive Korea Utara pada masa 

kepemimpinan Kim Jong Il 

Era 1990-an 

1. 1998 Uji Coba rudal jarak jauh Taepodong-

1 melewati Jepang 

2. 1999 Korea Utara menghentikan uji coba 

rudal jarak jauh 
 

Era 2000-an 

3. 2002 Korea Utara keluar dari NPT  

4. Juli, 2006 Korea Utara uji coba tujuh rudal, 

termasuk rudal jarak 

jauh Taepodong-2 

5. 04 Juli, 2006 Korea Utara mengujicoba sejumlah 

rudal yang menjangkau daratan 

Amerika Serikat. 

6. 05 Juli, 2006 Korea Utara menguji coba  6 peluru 

kendali taepodong-2. 

7. 16 Juli, 2006 Korea Utara menolak keras resolusi 

PBB. 

 

8. 25 Mei, 

2007 

Korea Utara menembakkan 

beberapa rudal jarak pendek. 

9. 19 Juni, 

2007 

Korea Utara melakukan uji coba 

peluru kendali jarak 

pendek ke arah Laut Jepang. 

10. 28 Maret, 

2008 

Korea Utara menembakkan peluru 

kendali jarak pendek 
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dari pantai barat negara itu sebagai 

uji coba. 

11. 09 Oktober, 

2008 

Korea Utara  mempersiapkan diri 

meluncurkan 10 rudak jarak pendek. 

12. 05 April, 

2009 

Korea Utara meluncurkan roket dari 

kompleks situs 

peluncuran Musudan-ri. 

13. 26 Mei, 

2009 

Media Korea Selatan melaporkan 

Korea Utara 

menembakkan dua rudal setelah 

Dewan 

Keamanan PBB mengecam uji coba 

nuklirnya. 

14. 04 Juli, 2009 Korea Utara melakukan serangkaian 

uji coba rudal jarak jauh di saat 

Amerika Serikat merayakan hari 

kemerdekaan 4 Juli. 
 

15. 26 Agustus, 

2009 

Korea Utara meluncurkan  roket 

luar angkasa pertama. 

16. 27 Januari 

2010 

Aksi baku tembak terjadi di dekat 

perbatasan laut yang 

disengketakan Korea Utara dengan 

Korea Selatan. 

17. 24 Juli 2010 Korea Utara mengancam akan 

menggunakan "senjata 

nuklir" pada AS-KorSel. 

18. 23 November 

2010 

Militer Korea Utara menembakan 

sekitar 200 peluru artileri ke salah 

satu pulau Korea Selatan. 

19. 5 Desember 

2010 

Korea Utara memperingatkan 

Korea Selatan agar tidak 

melakukan provokasi. 
 

Sumber: jurnals2-2014337953-chapter1.pdf 

 

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa begitu banyak 

tindakan offensive Korea Utara yang dilakukan rejim Kim Jong 
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Il dan intensitas serangan ini bertolak belakang dengan rejim 

Kim Il Sung. Dimana pada masa kepemimpinan Kim Jong Il 

dengan ideology Juche nya, Korea Utara menjadi Negara yang 

berhasil dalam bidang sector ekonominya, sedangkan pada 

masa kepemimpinan Kim Jong Il, Korea Utara bisa dikatakan 

sebagai Negara yang gagal (fail state) namun unggul dalam 

bidang military yang dibuat sebagai kebijakan military first, 

membuktikan Korea Utara berhasil dalam bidang sector militer. 

Namun intensitas ketegangan antara Korea Utara dengan 

sejumlah Negara internasional seperti Amerika Serikat, Jepang, 

Korea Selatan paling banyak terjadi pada masa kepemimpinan 

atau rejim Kim Jong Il, semenjak Korea Utara mulai 

mengembangkan persenjataan nuklirnya dalam hal bidang 

keamanan militer. 

Korea Utara melakukan tindakan penangkalan 

(deterrence) memiliki peranan penting dalam hal pelaksanaan 

Nuclear Diplomacy (diplomasi nuklir). Korea Utara terpicu 

dengan tindakan preventifnya dikarenakan adanya latihan 

perang oleh Amerika Serikat dengan Korea Selatan, dan Korea 

Utara beranggapan jika tidsak memperoleh “kompensasi”, 

Korea Utara tidak akan menghentikan program nuklirnya 

(Narushige Michishita,2010:105). Diplomasi Nuklir (Nuclear 

Diplomacy) yang dibuat oleh Korea Utara tidaklah  memuat 

kekuatan yang sebenarnya, seluruh tindakan oleh Korea Utara 

terkait uji coba nuklir hanya merupakan demonstrasi pengujian 

rudal dan pernyataan bahwa Korea Utara siap untuk berperang. 

Namun sayangnya dampak yang ditimbulkan oleh uji coba 

nuklir Korea Utara sangat luar biasa sehingga membuat 

sejumlah Negara internasional merasa terancam keamanannya 

(Narushige Michishita,2010:105). 

Dunia dibuat gempar lagi oleh Korea Utara dengan 

program nuklirnya pada tanggal 26 Mei 2009. Dampak yang 

ditimbulkan pada uji coba nuklir Korea Utara kali ini 

mengakibatkan terjadinya gempa dengan kekuatan 4,5 skala 

ritcher. Ledakan yang sangat dahsyat ini diduga hasil dari 

peledak sebesar 20 ton, yang mana dianggap sama dengan bom-

bom Amerika yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki 
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tahun 1945. Program nuklir Korea Utara dianggap ancaman 

besar bagi perdamaian dunia menurut presiden Amerika 

Serikat, Barack Obama. Uji coba nuklir ini dianggap telah 

melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718. 

 

E. Tindakan Uji Coba Nuklir Korea Utara Pada masa 

Kepemimpinan Kim Jong Un 

Setelah kematian Kim Jong Il, Korea Utara dipimpin oleh 

Kim Jong Un yang mana ini adalah pemimpin ketiga Korea 

Utara. Semenjak Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Un, uji 

coba nuklir Korea Utara semakin diperkuat, dan semakin 

menimbulkan berbagai macam reaksi dari dunia internasional, 

seperti Amerika Serikat yang mana pengawasan terhadap 

aktivitas nuklir Korea Utara dibawah kepemimpinan Kim Jong 

Un terus dipantau oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 19 

Desember 2011 pertama kalinya kebijakan Nuklir oleh Kim 

Jong Un ditetapkan. Bertepatan dengan kematian Kim Jong Il, 

Korea Utara melakukan uji tembak rudal jarak pendek Korea 

Utara kembali melakukan uji coba nuklir jarak pendeknya pada 

tanggal 13 Januari 2012 sebanyak tiga kali kearah laut Jepang 

dan semenanjung Korea (korea utara tembakkan-Rudal-ke-laut-

jepang (kompas.com, 2012). Diluar berbicara mengenai pro dan 

kontra reaksi masyarakat bahkan komunitas internasional, 

Korea Utara beranggapan bahwa program uji coba senjata 

nuklir ini ialah sebagai bentuk diplomasi internasional untuk 

memberitahukan kepentingan nasional Korea Utara untuk 

didengar oleh komunitas internasional. Sanksi ekonomi dari 

Amerika Serikat pun dihadapi oleh Korea Utara, juga 

diasingkan dari dinamika politik internasional, dan juga 

mengalami kendala untuk berintegrasi dengan komunitas 

internasional. 

Sistem komunis Korea Utara yang dalam pimpinan Kim 

Jong Un, dianggap sebagai simbol dikator militer yang sangat 

agresif dari kepemimpinan Kim Jong Il menurut Negara-negara 

barat. Hal tersebut langsung menimbulkan “security dilemma” 

kepada Korea Selatan yang mana adalah tetangga langsung 

dengan Korea Utara, yang meskipun prioritas utama telah 
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diberikan oleh Pyongyang untuk meningkatan kekuatan militer 

(Robert A Scalapino & SeizaburdSato,1990). Korea Utara tetap 

meminta bantuan kepada Amerika Serikat agar selalu berupaya 

mencari cara untuk mengendalikan Korea Utara. Serta 

pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah 

Korea Selatan dan Jepang merasa terancam dengan adanya 

ancaman uji coba nuklir Korea Utara dan juga mengancam 

wilayah Amerika Serikat seperti Hawai. 

Dalam kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara sudah 

berhasil meluncurkan rudal jarak pendek sebanyak tiga kali ke 

laut antara Jepang dan semenanjung Korea, sehingga dalam hal 

ini Amerika Serikat selalu mengalami “security dilemma”.  

Kim Jong Un meluncurkan rudal balistik tipe KN-08 dari 

Pyongyang pada April 2012, sehingga hal tersebut semakin 

membuat Amerika Serikat khawatir. Dibawah kepemimpinan 

Kim Jong Un, rudal balistik adalah rudal yang dikenal telah 

berhasil di desain yang mampu membawa hulu ledak melewati 

benua-benua yang ditujukan oleh Korea. Empat buah rudal 

jarak pendek kembali ditembakkan oleh Korea Utara yang 

ditujukan kepada Amerika Serikat  sebagai respon atas latihan 

militer yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara 

sekutunya Korea Selatan, pada tanggal 27 Februari atas perintah 

Kim Jong Un rudal yang diperkirakan sejauh 200 km atau setara 

125 mil ditembakkan. 

Dunia internasional kembali dibuat terkejut dengan uji 

cobasenjata nuklir  yang dilakukan oleh Korea Utara pada 12 

Desember 2013. Hal mengejutkan tersebut sesudah adanya 

negosiasi-negosiasi yang melibatkan negara-negara lain seperti 

Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dalam menanggapi isu 

nuklir Korea Utara. Mediasi six party talks yang melibatkan 

Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, Tiongkok, 

dan Jepang diadakan pada tahun 2003 yang mencoba untuk 

mengurangi potensi ancaman nuklir Korea Utara 

(Roehrig,2013:1-2) berpendapat bahwa Korea Utara memiliki 

rencana untuk meningkatkan kekuatan nuklir yang mampu 

mencapai Amerika Serikat dan bahkan mungkin memiliki 

maksud untuk memulai perang dengan Amerika Serikat. Tentu 
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saja ancaman-ancaman terkait nuklir Korea Utara menimbulkan 

kekhawatiran, khususnya di regional Asia Timur. Tidak hanya 

dari kawasan, dari dunia internasional yang lebih luas, tindakan 

nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik keras dan 

peringatan. 

Ancaman embargo dan isolasi yang diberlakukan pada 

Korea Utara akan semakin mendalam bila Korea Utara tidak 

benarbenar secara penuh menghentikan uji coba nuklirnya. 

Melalui six party talks sendiri hal-hal terkait ancaman dan 

negosiasi akan Korea Utara telah dibicarakan. Namun 

demikian, terjadi sedikit kesusahan pada masa-masa awal 

pembicaraan tersebut dimulai karena Korea Utara benar-benar 

tidak memiliki keinginan untuk menghentikan uji coba 

nuklirnya dan terus meningkatkan kemampuan highly-enriched 

uranium serta kemampuan nuklir jarak jauh (Thielmann & 

Fellow,2013:3-4). Meski pembicaraan ini menemui titik terang 

pada tahun 2005 saat Korea Utara bersedia untuk menghentikan 

program nuklir dan peningkatan senjata nuklir mereka, namun 

pada kenyataannya, Korea Utara masih meningkatkan kekuatan 

nuklir mereka dan pada tahun 2012 mereka melakukan uji coba 

nuklir ketiga. Terdapat berbagai spekulasi yang melihat bahwa 

tindakan uji coba nuklir Korea Utara merupakan tindakan 

memprovokasi Amerika Serikat dan khususnya Korea Selatan. 

Hal ini juga didasari pada sentimen-sentimen yang datang dari 

Korea Utara mengenai antiAmerika. Tindakan peningkatan uji 

coba nuklir akan terus diadakan mengikuti pernyataan dari 

Korea Utara pada Januari 2013 yang mengatakan bahwa Korea 

Utara tidak akan melakukan denuklirisasi dan pemberhentian 

program nuklir bila negara-negara lain yang memiliki kekuatan 

nuklir tidak melakukan hal serupa. 

Hal ini juga disusul dengan program negara mereka yang 

bertujuan untuk memperbesar kemampuan nuklir dan 

meningkatkan aktivitas serta rencana program pengembangan 

nuklir mereka di tahun yang sama (Nikitin 2013, 1-3). Uji coba 

nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mengundang rasa 

cemas pada Korea Selatan. Provokasi ataupun tidak, meski 

tidak dilakukan secara sengaja, uji coba tersebut memaksa 
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Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menempatkan 

pertahanan rudal di daerah perbatasan untuk melakukan nuclear 

deterrence (Thielman dan Fellow,2013:1-2) Korea Utara 

dianggap terlalu sering mengabaikan peraturan yang diberikan, 

seperti Resolusi 1718 yang diberlakukan oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Korea Utara untuk meninggalkan 

seluruh program nuklir mereka pada tahun 2006. Meski 

komitmen yang diberikan oleh Korea Utara pada tahun 2007 

mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menghentikan dan 

memberikan informasi mengenai kekuatan nuklir mereka, 

namun pada kenyataannya, mereka tidak meninggalkan 

program tersebut dan justru melakukan uji coba nuklir pada 

tahun 2012 yang dikhawatirkan memiliki kekuatan daya ledak 

lebih besar dibandingkan uji coba yang sebelumnya. 

Pada 03 Maret 2014 Korea Utara memulai lagi uji coba 

nuklir yang sudah di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Dua 

rudal scud ditembakkan oleh Korea Utara yang berhasil 

mencapai jarak tembak sejauh 500km. Scud” Missile Korut “ 

Hwasong” tipe missile balistik, jarak tembak 300-500Km, 

dengan hulu ledak 750-1000 Kg. Dalam keberhasilannya 

meluncurkan rudal scud, 18 rudal kembali ditembakkan oleh 

Korea Utara dalam percobaan uji coba nuklirnya yang 

diarahkan ke Laut Kuning. Amerika Serikat, Korea Selatan 

serta Jepang yang selalu waspada dengan kegiatan uji coba 

nuklir Korea Utara masih berusaha mencari cara agar Korea 

Utara menghentikan uji coba nuklirnya. 

Amerika Serikat, Korea Selatan serta Jepang sepakat 

untuk membuat perundingan di Belanda. Dalam waktu yang 

bersamaan dengan perundingan yang dibuat oleh tiga Negara 

tersebut, Korea Utarapada 26 Maret 2014 mencoba merespon 

dengan menembakkan dua buah misil balistik jarak menengah, 

yang berhasil menempuh jarak 650km. Aktivitas yang 

dilakukan oleh Korea Utara semakin meningkatkan tingkat 

“security dilemma” Amerika Serikat dan Korea Selatan. 

Selang beberapa waktu setelah diluncurkannya dua misil 

balistik, 500 peluru artileri kembali diluncurkan oleh Korea 

Utara ke Korea Selatan. Amerika Serikat terus menerus 
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melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan nuklir Korea 

Utara. Amerika Serikat dan Korea Selatan sempat mengalami 

salah strategi yang menimbulkan ketegangan semakin 

meningkat di semenanjung Korea. Amerika Serikat dan Korea 

Selatan dipaksa oleh Korea Utara untuk melakukan strategi 

deterrence dengan cara meningkatkan kemampuan pangkalan 

militer Amerika Serikat yang ada di Korea Selatan. 

Pada Januari 2016 lalu, yang mana tiga tahun sudah 

berlalu, uji coba keempat dilakukan lagi oleh Korea Utara. 

Dalam pemberitaan yang beredar, dalam uji coba kali ini, Korea 

Utara belum mendapatkan hasil yang sempurna. Belum 

mencapai satu tahun, setelah uji coba nuklir yang keempat, 

Korea Utara kembali melakukkan uji coba nuklir yang kelima 

yang dilaksanakan pada 09 september dibawah kepemimpinan 

Kim Jong-un, dan dalam uji coba nuklir kelima ini Kim Jong 

Un menyaksikan peluncurannya secara langsung, dan ia merasa 

sangat puas dengan hasil yang diperlihatkan. Dilansir dari 

kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Pemerintahan Korea 

Utara dalam waktu dekat ini dikabarkan sedang 

mempersiakpakan peluncuran uji coba nuklir yang keenam 

kalinya. Menurut keterangan yang beredar di media masa Korea 

Selatan, lokasi uji coba akan dilakukan di terowongan di 

pegunungan yang tidak lagi dipergunakan. Analis pertahanan 

Korea Selatan, K.J. Kwon mengindikasikan bahwa jika Korut 

benar-benar akan melakukan uji coba senjata nuklirnya yang 

keenam, sehingga  Korea Utara sekarang merasa telah berhasil 

menguasai proses pembuatan miniatur hulu ledak nuklir untuk 

digunakan pada rudal balistik (Hunt, Kwon, dan Hanna, 2016). 

Amerika Serikat mengambil manuver politik dengan 

menerbangkan pesawat pengebom jenis B-1 miliknya tepat di 

atas perbatasan dengan Korea Utara tidak lama setelah 

peristiwa itu, untuk menyikapi langkah Korea Utara yang dirasa 

semakin sulit untuk dikendalikan. Untuk menanggapi hal 

tersebut, selanjutnya langkah diplomasi yang ditempuh adalah 

dengan mendesak peran aktif China yang merupakan sekutu 

utama Korut. 
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Maka dari itu, hubungan bilateral antara Beijing dan 

Pyongyang akan sangat diandalkan untuk melakukan 

pendekatan diplomatis yang dilakukan untuk menekan Korea 

Utara agar segera menghentikan program pengembangan uji 

coba nuklirnya yang sudah membahayakan tidak hanya bagi 

stabilitas keamanan kawasan, tetapi juga bagi keselamatan 

lingkungan (Hardianto, 2016). 

  


