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BAB III 

UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA YANG 

MENGANCAM KEAMANAN SEJUMLAH 

NEGARA  
 

Sejak 1990-an isu krisis nuklir Korea Utara sudah 

tersebar luas ke sejumlah Negara, namum dunia internasional 

kurang bahkan tidak mempercayai berita tersebut, sehingga 

pada tanggal 23 Desember 2002, masyarakat internasional 

kembali dikejutkan oleh Korea Utara terkait pengumuman 

resmi bahwa Korea Utara mengaktifkan kembali program 

nuklirnya. Korea Utara mengalami krisis energi sehingga 

Pyongyang mengatakan pihak mereka sengaja membuka 

kembali fasilitas nuklirnya. Kepemilikan senjata nuklir menurut 

Pyongyang adalah hak Negara untuk mempertahankan 

kebebasan bangsa, keamanan Negara dan mencegah perang. 

Pada tahun 2003 tepatnya pada tanggal 10 Januari, Korea Utara 

membuat dunia internasional terkejut dengan keputusan Korea 

Utara keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuclear (NPT), 

lalu pada tahun 2005 Korea Utara mengklaim dirinya memiliki 

senjata nuklir aktif yang menurut pengakuan Korea Utara hal 

tersebut tidak digunakan untuk kepentingan publik dan 

perdamaian melainkan untuk kepentingan militer Korea Utara 

sendiri. Pada tahun 1956 Korea Utara menandatangani 

perjanjian dengan Uni Soviet untuk dalam hal kerjasama 

penggunaan damai energi nuklir, dan semenjak itu Korea Utara 

memulai program nuklirnya. 

Uji coba nulir Korea Utara pertamanya pada tanggal 09 

Oktober 2006 dinyatakan berhasil, uji coba nuklir itu  diuji pada 

sebuah terowongan di pantai timur, ledakan yanq terjadi 

menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (body wave 

magnitude) yang mana ledakan atau hasil uji coba nuklir 

pertama oleh Korea Utara langsung menimbulkan protes dari 

negara tetangga terdekatnya, yaitu seperti Korea Selatan dan 

Jepang. Uji coba nuklir ini dianggap dapat mengancam 

stabilitas regional, dan juga melanggar kehendak DK-PBB 

(Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa) serta 
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menghambat usaha-usaha non-proliferasi. Korea Utara 

mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan 

juga PBB, Korea Utara disuruh agar segera menghentikan 

program nuklirnya dan secara damai kembali dalam NPT, jika 

tidak, Korea Utara akan diadukan pada DK-PBB untuk ditindak 

lanjuti. Sehingga Korea Utara akhirnya menuruti apa yang 

diinginkan oleh masyarakat internasional pada tahun 2008. 

Korea Utara pada tanggal 5 April 2009 kembali 

melucurkan roket dari Musudan-ri, sebuah fasilitas dari pesisir 

Timur Korea Utara. Korea Utara menganggap bahwa 

peluncuran kali ini hanyalah misi untuk  penempatan satelit, 

namun hal tersebut dianggap Amerika Serikat dan Jepang 

sebagai tipuan, kedua Negara tersebut meyakini juga bahwa hal 

ini adalah aksi Korea Utara yang ingin menguji hasil dari 

pengembangan daya jangkauan peluru yang diyakinkan 

memiliki jangkauan lebih besar dari uji coba nuklir sebelumnya 

yang mana dalam ini dianggap mencapai wilayah Alaska. 

Kembali Korea Utara melakukan peluncuran rudal pada  

Mei 2009 yang mana peluncuran kali ini diluncurkan Korea 

Utara diatas negara Jepang yang diklaim Korea Utara hanya 

sebagai pengecekan cuaca. Sehingga hal ini menjadi kemarahan 

besar dunia internasional, Karena hal tersebut dianggap sebagai 

ancaman besar bagi perdamaian Negara lain. Oleh karena itu, 

hal ini membuat masyarakat meminta Dewan Keamanan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) agar segera 

menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara sesuai pada ketentuan 

yang ada di Bab Tujuh Piagam PBB yang mengatur mengenai 

“ancaman terhadap ketentraman” dan “tindakan untuk 

melakukan agresi”. Akhirnya, aksi uji coba nuklir tersebut 

berujung pada diisolasikannya Korea Utara dari pergulatan 

bangsa-bangsa menjadi gencar. Korea Utara dilaporkan oleh 

Perwakilan Energi Atom International terkait uji coba nuklir 

yang dianggap mengancam rejim anti penambahan bahan nuklir 

dan dianggap juga sudah menciptakan konflik keamanan yang 

serius, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Timur namun juga 

ancaman bagi seluruh masyarakat internasional (harian 

republika,14:2009). 
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A. Reaksi Negara-Negara yang Menentang Uji Coba 

Nuklir Korea Utara 

Tindakan Korea Utara dengan mengadakan program 

pengembangan uji coba senjata nuklir, dianggap sudah 

mengganggu kenyamanan keamanan, baik dalam kawasan 

regional bahkan internasional, dalam hal ini masyarakat 

internasional merasa bahwa sudah saatnya Negara-negara yang 

merasa dirugikan oleh Korea Utara akibat program 

pengembangan uji coba nuklirnya, harus bekerjasama dalam 

menghadapi permasalahan yang dianggap sangat mengusik ini, 

terutama negara-negara yang memiliki hubungan yang cukup 

potensial terhadap Korea Utara, seperti Jepang, Korea Selatan, 

Amerika Serikat dan Cina. Dalam melaksanakan upaya-upaya 

penghentian program pengembangan uji coba senjata nuklir 

Korea Utara, Negara-negara tersebut dituntut harus lebih serius 

untuk menemukan solusi-solusi. Apapun tindakan yang akan 

dilakukan harus terlebih dahulu dipikirkan secara matang 

supaya tidak memicu ketegangan yang lebih untuk berbuat hal 

yang terbilang nekat dan mengancam perdamaian dunia. 

Cina, Jepang dan Korea Selatan merupakan Negara di 

Asia Timur yang mendukung kapabilitas militernya dengan 

meningkatkan anggaran militer yang mereka miliki. Pola 

interaksi yang terjadi antarnegara Asia Timur menarik untuk 

diamati, sebab negara-negara ini akhirnya memperlihatkan 

setiap kekuatan aliansi atau persekutuan. Setiap negara masing-

masing mempunyai sasaran untuk menyeimbangkan kekuatan 

lainnya, misalnya seperti Cina yang berdasarkan pada dua 

faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dibalik peningkatan 

kapabilitas militernya, Cina memiliki tujuan tersendiri. Aliansi 

pertahanan yang dibangun Jepang dengan Amerika Serikat 

adalah bentuk ancaman yang paling serius dalam perspektif 

Cina. Mulai dari tahun 1951, bangunan aliansi antara Jepang 

dan Amerika Serikat sudah berdiri, yang mana dalam hal ini 

bertujuan untuk membendung gerakan anti-Soviet di kawasan 

Asia pasifik selama berlangsungnya perang dingin. Pasca 

berakhirnya perang dingin, Aliansi tersebut masih berjalan 
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secara intensif. Lain halnya dengan Cina, Jepang justru merasa 

terancam oleh Korea Utara ketika negara tersebut 

mengumumkan bahwa negara tersebut memiliki senjata nuklir. 

Bagi Jepang ini menjadi angin segar sekaligus sebuah ancaman. 

Negara tersebut telah lama terhalang oleh konstitusi Jepang 

yang bersifat pasifis (antiperang) (Majalah Angkasa,2001:1). 

Karena hal itulag Kementerian Pertahanan Jepang (Japan 

Defense Agency) merevisi NDPO pada tanggal 3 September 

2001. 

Direvisinya kembali NDPO memiliki latar belakang 

antara lain adalah percobaan peluru kendali yang melewati 

teritorial Jepang pada tahun 1998 oleh Korea Utara, selain itu 

pula beberapa kapal mata-mata negara tersebut telah melakukan 

penyusupan ke daerah perairan Jepang. Pemerintah Jepang 

telah menyatakan bahwa ambisi Korea Utara untuk menguasai 

senjata nuklir dan modernisasi militer merupakan ancaman 

utama Jepang. 

Korea Utara dan Korea Selatan memiliki hubungan yang 

erat dengan keamanan di semenanjung Korea, dimana 

kepentingan-kepentingan geopolitis Cina, Uni Soviet, Jepang, 

dan Amerika Serikat saling bertemu. Keseimbangan global dan 

regional menjadi penentu keamanan tiap Negara (Byung-Joon 

Ahn, (CSIS,1990):159). Bagi Asia Timur sendiri, masalah 

pengembangan program uji coba senjata nuklir oleh Korea 

Utara merupakan ancaman potensial bagi keamanan di Asia 

Timur. Latar belakang keamanan regional Asia Timur dan 

perkembangannya dari waktu ke waktu perlu untuk diketahui 

untuk mengamati program pengembangan uji coba senjata 

nuklir Korea Utara. Ada empat faktor sejarah yang 

mempengaruhi perilaku suatu Negara : sejarah, geopolitik, 

ekonomi, dan politik. Faktor-faktor yang saling berhubungan 

tersebutlah yang menjadikan datangnya, faktor-faktor lain dapat 

terbilang tidak begitu penting dibandingkan dengan geopolitik 

dan politik dalam negri (Byung-Joon Ahn,(CSIS,1990):160). 

Asia Timur terbagi menjadi dua wilayah secara geopolitis, yaitu 

bagian Timur Laut terjadi interaksi yang erat antara Cina, 

Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bagian Asia Tenggara 
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terdapat negara-negara ASEAN yang menghadapi Vietnam 

yang kemudian menciptakan zona damai, bebas dan netral 

(ZOPFAN). 

Pada tahun 1960-an, konflik Cina-Soviet semakin 

meningkat, sehingga hal tersebut membuat Amerika Serikat 

kemungkinan beralih dari kebijaksanaan menghadapi Cina dan 

Uni Soviet sebagai blok monolitis ke negosiasi dengan negara-

negara ini secara tersendiri. Pada bidang politik, pelaksanaan 

regenerasi pimpinan yang ikut menyebabkan instabilitas politik 

banyak dilakukan oleh Negara di Asia. Krisis pergantian dan 

instabilitas politik suatu Negara menjadi mudah menjalar ke 

arena internasional akibat implikasi-implikasi yang ada pada 

bidang keamanan, pada saat itu transfer kekuasaan Korea Utara 

maupun Selatan menjadi masalah yang sangat penting. Pada 

saat itu pula Pemerintahan Reagan bertekad untuk menandingi 

kekuatan Uni Soviet pada tingkat global dan siap merundingkan 

pengurangan senjata dari kedudukan yang kuat. Akibat 

perubahan kebijaksanaan dari dalam dan luar negri di Asia 

Timur menjadikan keseimbangan antar Negara yang lebih 

fleksibel muncul, setelah Cina mulai mencari fleksibilitas yang 

lebih besar antara Amerika Serikat dan Soviet, sehingga 

menimbulkan berubahnya hubungan Cina-Amerika Serikat, 

serta peranan regional yang mulai dijalankan oleh Jepang. 

Tetapi pada kenyataannya, keseimbangan kekuatan ini 

berdasarkan pada kebijaksanaan dan kemampuan tiap negara di 

Asia Timur. Pada waktu itu, politik Asia Timur Uni Soviet 

melakukan penolakan serangan strategis nuklir Amerika 

Serikat, membendung Cina, melemahkan juga menetralkan 

Jepang serta meningkatkan kekuasaannya terhadap jalur-jalur 

laut di Pasifik Barat. Uni Soviet sangat mengandalkan kekuatan 

militer yang ia punya untuk mencapai sasaran tersebut, 

dikarenakan tidak mempunyai senjata politis dan ekonomis 

yang ampuh.Menurut Korea Utara sendiri, dalam menentukan 

hubungan eksternalnya, letak geografis Asia Timur merupakan 

sesuatu yang penting. Secara Geopolitis, Korea Utara terletak 

di dalam poros keamanan Asia Timur. Di Asia Pasifik, 

Semenanjung Korea merupakan wilayah terpenting, yang mana 
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empat kekuatan terbesar dalam sistem dunia yaitu Amerika 

Serikat, Jepang, Cina, dan Rusia bertemu dan berinteraksi, dan 

secara sejarah, Korea Utara berukuran relatif kecil. Terbaginya 

Korea menjadi dua negara bertentangan merupakan produk dari 

dinamika geopolitik. Terbaginya Korea merupakan titik tumpu 

dan penyangga dalam regional balance of power di Asia Timur 

(Samuel S. Kim,2004:283). 

Intervensi Amerika Serikat dalam keamanan Asia Timur 

dibangun melalui strategi pertahanan bilateral dengan Jepang 

dan Korea Selatan setelah berakhirnya Perang Dunia II, lalu 

kemudian disepakati melalui bilateral defense alliance. Di balik 

adanya kesepakatan itu, Amerika Serikat menjadikan dirinya 

sebagai pemeran utama, yang mana fokus terhadap keamanan 

Asia Timur atau Pasifik Barat adalah merupakan perwujudan 

dari keamanan nasional Amerika Serikat. Pendekatan yang 

dilakukan secara tidak jauh berbeda terhadap Jepang maupun 

Korea Selatan, Amerika Serikat tetap menitikberatkan bahwa 

50 tahun terakhir ini ancaman tetap tidak berubah dari Korea 

Utara. Korea Selatan sejauh ini berada di garda terdepan untuk 

melakukan perlawanan terhadap Korea Utara, sehingga konflik 

warisan Perang Dingin tersebut menarik banyak perhatian dunia 

internasional. Disaat mekanisme diplomasi multilateral yang 

tertuang dalam Six-Party-Talks tidak mampu lagi untuk 

memberikan pengaruhnya dalam denuklirisasi secara signifikan 

(Calder, 2013), dimana kondisi tersebut menimbulkan dilema 

bagi Korea Selatan, Jepang, bahkan Amerika Serikat saat harus 

berlawanan langsung dengan senjata nuklir yang dimiliki oleh 

Korea Utara. 

Fenomena yang terjadi itu pada akhirnya menuntut 

sebuah pengkajian ulang yang sangat mendasar terhadap 

struktur keamanan di Asia Timur. Hal itu menggambarkan 

bahwa strategi pertahanan bilateral dianggap tidak relevan lagi 

untuk menghadapi ancaman yang menjadi semakin kompleks. 

Dengan demikian, nuklir Korea Utara tersebut seolah memaksa 

Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyusun strategi baru 

dengan mengedepankan paradigm trilateralisme menjadi 

sebuah mekanisme yang efektif untuk menyatukan Amerika 
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Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Selama hampir 20 tahun 

terakhir, karateristik ancaman yang berkembang di wilayah 

regional juga merupakan hasil dari peran China yang 

merupakan mitra strategis utama Korea Utara. Keterlibatan 

China di dalam konflik Semenanjung Korea, menggambarkan 

bahwa konflik tersebut bukan hanya sebatas konflik internal. 

Fenomena nuklir dan keterlibatan China di dalamnya juga 

bertujuan untuk melemahkan hegemoni Amerika Serikat. 

Bantuan yang secara diam-diam diberikan oleh China 

juga sangat memfasilitasi teknologi dan perkembangan nuklir 

Korea Utara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Itulah yang menjadi alasan utama 

bahwa perubahan paradigm menuju trilateralisme sangat 

dibutuhkan untuk dijadikan landasan bagi pertahanan 

menyeluruh bagi Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. 

Melalui berbagai bentuk integrasi, reformasi bilateral menuju 

trilateral tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pertahanan dari ketiga Negara tersebut (Park, 2015: 36). 

Berbagai kerja sama dalam hal pertahanan seperti joint military 

exercise, joint patrol, atau pun military assistance akan 

diperluas dengan menggunakan instrumen-instrumen baru 

seperti cyber war dan teknologi intelijen yang tidak hanya 

berfungsi untuk melacak informasi terbaru, tetapi juga dapat 

meretas system komputerisasi yang digunakan oleh Kore Utara 

untuk mengaktifkan senjata nuklir. Posisi strategis Jepang dan 

Korsel memberikan kemudahan bagi Amerika Serikat, di mana 

presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa 

cyber attack akan menjadi alat  yang akan dikembangkan oleh 

Amerika Serikat untuk menghentikan nuklir Korea Utara 

(Osborne, 2017).  

Model koalisi pertahanan tersebut merupakan bentuk 

perubahan dari agenda trilateral sebelumnya yang telah tertuang 

dalam Nuclear Security Summit (NSS) yang diselenggarakan di 

Washington pada tahun 2016. Dalam pertemuan tersebut, 

diperoleh kesepakatan antara Presiden Barack Obama, Perdana 

Menteri Shinzo Abe, dan Presiden Korea Selatan Park Geun-

hye. Obama mencatat bahwa ketiga kepala negara tersebut telah 
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sepakat bahwa “kerja sama keamanan trilateral tersebut 

merupakan hal yang sangat penting guna menjaga perdamaian 

dan stabilitas kawasan Asia Timur”. 

Pertemuan yang di gelar di Washington tersebut 

bertujuan untuk merumuskan sebuah kebijakan keamanan 

bersama yang berfungsi untuk menanggulangi serta mencegah 

adanya proliferasi nuklir oleh Korea Utara. Pertemuan antara 

tiga negara yang dilakukan setiap tahun tersebut mengarah pada 

sebuah prototype khusus mengenai cara untuk mengantisipasi 

ancaraman nuklir Korea Utara (Panda, 2016). Keberadaan NSS 

juga menjadi modal bagi kekuatan diplomasi ketiga negara 

tersebut, meskipun hal itu belum memberikan dampak yang 

signifikan bagi Korea Utara. Karena Korea Utara masih leluasa 

untuk melakukan uji coba nuklir yang keempat pada bulan 

September 2016. 

Di bawah lindungan aliansi pertahanan trilateral, sistem 

tracking data dan informasi juga akan diperkuat untuk 

menjadikan sistem perbankan Korea Utara sebagai target 

selanjutnya, dimana Amerika Serikat akan lebih mudah untuk 

melacak berbagai bentuk bantuan ekonomi serta transaksi 

Korea Utara beserta beberapa negara pendukungnya seperti 

China dan Rusia.  

Upaya tersebut akan melengkapi strategi yang telah 

dilakukan sebelumnya yang dibangun melalui kesepakatan 

sharing pact. Akan tetapi, kesepakatan tersebut masih sebatas 

untuk memfasilitasi ketiga negara tersebut untuk memudahkan 

dalam transfer data intelijen dan informasi mengenai 

perkembangan terbaru persenjataan nuklir Korea Utara. Dengan 

semakin bertambahnya kekuatan terhadap aliansi pertahanan 

trilateral, sharing intelligence pack akan bersinergi langsung 

dengan instalasi militer dan sistem pertahanan yang dilakukan 

oleh ketiga negara tersebut (Panda, 2014). Mengingat situasi 

politik dalam negeri negara Korea Utara yang tidak hanya 

berdampak terhadap keamanan Jepang dan Korea Selatan. AS 

kemudian memberikan perang lebih bagi Jepang dan Korea 

Selatan, dengan tujuan untuk memperkuat pengaruh Jepang dan 
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Korea Selatan terhadap keamanan di kawasan Asia Timur 

(Saunders, 2012: 23). 

Di samping mendapatkan perlindungan keamanan dari 

Amerika Serikat, militer Jepang dan Korea Selatan juga 

memperluas pengaruhnya dengan ikut serta dalam melakukan 

upaya keamanan multilateral yang meliputi keamanan maritime 

dan pertahanan udara. Mekanisme aliansi trilateral 

menyeimbangkan serta melengkapi sikap Amerika Serikat 

dalam berbagai isu-isu diplomatic yang berkembang, terutama 

mengenai freedom of navigation di Laut China Selatan, serta 

ketimpangan klaim Air Defense Identification Zone (ADIZ) 

dengan China (Calder, 2013).  

Dalam praktiknya, reformasi model aliansi tersebut 

mendorong adanya perluasan cakupan “scenario” yang lebih 

luas ketika Amerika Serikat menyadari bahwa bentuk strategi 

deterrence dan military containment tidak sedemikian efektif 

dalam menghadapi senjata nuklir Korea Utara. Hal tersebut 

sejalan dengan pemahaman dari dunia internasional bahwa ada 

keterlibatan China dalam pengembangan senjata nuklir di 

Korea Utara. Dengan demikian, mekanisme aliansi trilateral 

dibuat dalam bentuk kerjasama yang menyeluruh. Kemudian, 

penyesuaian terhadap suatu isu khususnya nuklir Korea Utara 

dibangun hingga level pengambilan keputusan, dimana baik 

Amerika Serikat, Jepang, maupun Korea Selatan juga harus 

merumuskan kebijakan yang tepat untuk meredam faktor 

eksternal yang terjadi dalam peningkatan kapabilitas teknologi 

persenjataan nuklir Korea Utara (Wicker, 2016). 

Selain itu, melalui aliansinya (Jepang dan Korea 

Selatan), Amerika Serikat  hendak meningkatkan 

kewaspadaannya terhadap strategi proxy war China yang 

dijadikan maneuver politik China melalui keterlibatannya 

dalam senjata nuklir Korea Utara. Kerja sama pertahanan yang 

lebih teraktualisasi secara komprehensif di bawah paradigm 

trilateral yang selanjutnya dapat mempengaruhi pembentukan 

kembali tatanan keamanan di kawasan. Hal tersebut mendorong 

dunia internasional untuk mendesak China agar segera 

menghentikan bantuan serta keterlibatannya kepada Korea 
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Utara yang selama ini dilakukan sebagai alih teknologi dalam 

program pengembangan nuklir. Adapun strategi partnership 

yang dilakukan terhadap Korea Utara merupakan kepentingan 

China, dimana hal tersebut menjadi pertimbangan terhadap 

dunia internasional yang selama ini menyuarakan denuklirisasi 

Korea Utara. Dengan demikian, Amerika Serikat 

mengisyaratkan bahwa aliansi pertahanan trilateral ini 

selanjutnya akan ditujukan untuk membangun tatanan 

keamanan kawasan, dimana selain menyelesaikan isu nuklir di 

Korea Utara, aliansi ini juga akan menyasar pada geostrategic 

serta upaya perluasan pengaruh China, baik pada level regional 

maupun internasional. 

 

B. Upaya PBB Menyelesaikan Proliferasi Uji Coba 

Nuklir Korea Utara 

Seiring dengan perkembangan sejarah, PBB 

(Perserikatan Bangsa Bangsa) telah ditetapkan sebagai 

organisasi internasional yang sifatnya universal, terbesar dan 

sangat memiliki pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan 

masyarakat internasional. Melewati instrumen pokok yang 

berupa piagam, organisasi ini telah meletakkan kerangka 

konstitusionalnya dengan ambisi oleh anggota–anggotanya 

untuk menghindar dari ancaman perang dunia yang mana sudah 

dua kali terjadi dan mengakibatkan bencana yang luar biasa 

bagi masyarakat dunia supaya tidak terulang kembali. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki tujuannya sendiri 

yang ingin dicapai bersama dengan negara anggotanya. PBB 

memiliki enam organ utama sebagai penjalanan tugas dan 

fungsi untuk mencapai tujuan-tujuannya, antara lain 

Sekretariat, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan 

Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah 

Internasional. 

Seperti yang telah disebutkan dalam piagam PBB salah 

satu tujuan utama PBB adalah untuk memelihara perdamaian 

dan keamanan dunia  internasional dan untuk menjalankan 

tujuan itu PBB melakukan tindakan yang efektif untuk 

mencegah dan menghilangkan ancaman-ancaman pelanggaran 
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terhadap perdamaian. Terkait dengan tujuan PBB ini, dari mulai 

dilakukannya pembicaraan mengenai didirikannya PPB, telah 

disepakati agar PPB memiliki organ yang ditugaskan untuk 

menangani di bidang masalah tersebut. Adapun badan utama 

yang dimaksud tersebut adalah Dewan Keamanan (IISIP 

Jakarta, 2012). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, 

Dewan Keamanan merupakan salah satu organ utama PBB. 

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki 

tanggung jawab primer terhadap pemeliharaan perdamaian dan 

juga keamanan internasional, sebagai organ yang dibentuk 

untuk menjalankan tugas dibidang perdamaian dan keamanan 

internasional (BBC.com, 2013). 

Program pengembangan uji coba senjata nuklir oleh 

Korea Utara berkembang pada awal dekade Sembilan puluhan. 

Korea Utara menandatangani Safeguards Agreement dengan 

IAEA pada tahun 1992, yang diantaranya mengharuskan Korea 

Utara untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara 

wajib kepada IAEA. Pada kesepakatan tersebut Korea Utara 

memberitahukan laporan awal mengenai program 

pengembangan uji coba senjata nuklirnya. Namun terdapat 

sejumlah kecurigaan terkait laporan Korea Utara tersebut. Salah 

satunya terkait keterangan Korea Utara bahwa mereka hanya 

mengekstrasi kurang dari 100 gram plutonium dari fasilitas 

nuklirnya. Kemudian IAEA meminta agar diadakan 

pemeriksaan khusus namun Korea Utara menolak hal tersebut, 

perihal Korea Utara yang berkeinginan menarik diri dari Traktat 

Nonproliferasi Persenjataan Nuklir (Treaty on Non- 

Proliferation of Nuclear Weapons). Keadaan ini kemudian 

menjadi penanda dimulainya krisis nuklir Korea Utara. 

Berbagai upaya sudah ditempuh selama lebih dari satu 

dasawarsa terhadapa krisis pengembangan nuklir Korea Utara. 

Beberapa upaya yang telah dijalani ialah kesepakatan Jenewa 

antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, dikeluarkannya 

sejumlah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, penerapan 

sanksi ekonomi oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat 

dan Jepang terhadap Korea Utara, hingga dibentuknya 

perundingan enam pihak yang melibatkan 6 negara (Amerika 
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Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Rusia) 

sebagai kerangka perundingan multilateral dengan tujuan untuk 

menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. 

Dengan seiring  berjalannya waktu, pasang surut terus 

dialami mengenai masalah pengembangan nuklir Korea Utara. 

Korea Utara sudah beberapa kali menyatakan bahwa mereka 

telah menghentikan program nuklirnya, namun hal tersebut 

dikembangkan oleh Korea Utara secara diam-diam atau rahasia. 

Baru-baru ini kasus yang baru mengenai proram uji coba nuklir 

Korea Utara terjadi lagi, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2009 

yang lalu Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah. 

Uji coba tersebut merupakan yang kedua dalam kurun waktu 

dua setengah tahun terakhir. Percobaan nuklir Korea Utara 

tersebut jelas akan membawa wilayah semenanjung Korea 

memasuki babak baru permusuhan dan ketidakstabilan yang 

tajam. Apalagi jika Korea Utara kemudian memutuskan 

membangun gudang (WINATA, 2014). 

Persenjataan nuklir seperti yang dituduhkan Amerika 

Serikat menganggap tentang persenjataan nuklir oleh Korea 

utara ini memungkinkan akan timbulnya konfrontasi yang lebih 

berbahaya di semenanjung Korea akan sulit dihindari. Dengan 

melihat apa yang sudah dilakukan Korea Utara dengan program 

pengembangan uji coba senjata nuklirnya, masyarakat 

internasional  layak menjadikan hal tersebut sebagai alasan 

untuk mengkhawatirkan perdamaian dan kemanan dunia. Tidak 

bisa dibayangkan bahaya yang akan terjadi senjata nuklir yang 

dimiliki oleh rezim yang berkuasa di Pyongyang untuk 

menjualnya kepada pihak ketiga mengingat betapa besarnya 

kekuatan penghancur dari senjata pemusnah massal tersebut. 

Maka dari itu, begitu pentingnya masyarakat internasional 

untuk mencegah penyebarluasan senjata nuklir agar tidak jatuh 

ke tangan rezim-rezim yang sulit ditebak perilakunya. 

Dewan Keamanan PBB langsung memberikan reaksi 

keras atas uji coba nuklir Korea Utara mengenai hal tersebut. 

Tindakan Korea Utara dianggap sudah melanggar resolusi-

resolusi Dewan Keamanan yang sebelumnya adalah Resolusi 

1718 tahun 2006 karena dianggap membahayakan perdamaian 
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dunia. Reaksi keras tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 

mengeluarkan Resolusi 1874 tahun 2009 yang disetujui secara 

bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan di Jenewa pada tanggal 

12 Juni 2009 Dan terakhir resolusi 2094 tahun 2012.  

Secara garis besar resolusi tersebut mengatur sejumlah 

sanksi, diantaranya larangan pengiriman senjata dari Korea 

Utara dan melarang negara tersebut untuk mengimpor senjata, 

juga memberi hak kepada negara-negara anggota PBB untuk 

memeriksa kargo dari dan menuju Korea Utara guna 

mewaspadai suplai secara langsung ataupun tidak langsung 

senjata berat atau ringan, serta memperketat embargo finansial 

(WINATA, 2014). Respon Korea Utara terhadap Resolusi 

Dewan Keamanan PBB Nomor 2094 tersebut dengan 

menghentikan segala kegiatan industri di Kaesong dan 

mengancam akan melakukan serangan dan akan menggunakan 

senjata nuklir dan juga akan mengaktifkan kembali reaktor 

nuklirnya dan menginstruksikan siaga perang kepada pasukan 

unit-unit artileri dan memasukan rudal strategisnya bersamaan 

dengan menekankan kesiapan pasukan Korea Utara untuk 

menyerang Amerika Serikat dengan retribusi program perang 

nuklir dan perang biokimia. Korea Utara menyatakan akan 

menampilkan kesiapan militer dan tekad rakyatnya dalam 

menjaga kedaulatan serta kehormatan tingkat tinggi negara 

tersebut dalam aksi-aksi militer. 

  


