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BAB V 

KESIMPULAN 
 

Ditinjau dari hasil penelitian secara menyeluruh serta 

observasi jurnal tentang “Kontroversi Uji Coba Nuklir Korea 

Utara (2012-2016), dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

beberapa indikator dari tahun ke tahun yang menjadi penyebab 

mengapa Korea Utara melakukan uji coba nuklir sedangkan 

sejumlah negara lain menentangnya, yaitu sebagai berikut : 

1. Motivasi utama Korea Utara yang pertama adalah 

menciptakan rudal jarak jauh yang tentu saja akan 

memenuhi tujuan utama Korea Utara sebelumnya, 

membuat rudal untuk mencapai Amerika Serikat 

dan memenuhi konstitusi negaranya. Kedua, 

adalah sebagai respon negatif Korea Utara atas 

tindakan Amerika Serikat yang memasukkan 

Korea Utara ke dalam terrorism list. Ketiga, 

sebagai leverage atau alat diplomasi dalam 

berbagai negosiasi. Adapun alasan politis yang 

dimiliki Korea Utara, ialah untuk menaikkan 

posisi tawar (bargaining position) Korea Utara di 

dunia internasional. Hal ini juga terjadi karena 

komunitas internasional yang selalu berusaha 

mengasingkan dan juga selalu bersikap keras 

terhadap KoreaUtara. 

2. Terdapat beberapa faktor-faktor Korea Utara 

dalam mengembangkan program uji coba 

nuklirnya yaitu, pertama, Pyongyang berusaha 

berkomunikasi dengan Korea Selatan yang selama 

ini merasakan sikap permusuhan dari Korea Utara. 

Kedua, Korea Utara menginginkan perhatian 

Washington. Ketiga, pemerintahan Korea Utara 

bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik 

pengganti Kim Jong Il, Kim Jong Un. Keempat, 

Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang 

senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea 

Selatan, Jepang, dan atau Amerika Serikat. Selain 
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itu ada beberapa alasan-alasan Korea Utara 

melakukan uji coba nuklir sebagai instrument 

diplomasi sebagai berikut Tujuan Korea Utara 

dalam melakukan pengembangan persenjataan 

nuklir tersebut demi terwujudnya rejim survive, 

yang dimana dalam hal ini Korea Utara 

menggaransi kelangsungan hidup rejim 

Pyongyang yaitu merupakan rejim komunis yang 

ingin selalu eksis di belahan bumi. Alasan 

ekonomi, pada tahun 1990-an perekonomian 

Korea Utara memang tengah melemah sebelum 

adanya pengembangan uji coba nuklir tersebut, 

akibat hal itu, berbagai macam kesulitan dialami 

oleh Korea Utara dan mencoba menyeimbangkan 

perekonomian negaranya, sehingga hal tersebut 

juga mengakibatkan Korea Utara masuk daftar 

kategori negara miskin sehingga untuk 

meningkatkan perekonomian negaranya, Korea 

Utara melakukan pengembangan uji coba nuklir 

agar menjadi ancaman tersendiri bagi sebagian 

negara yang memandang sebelah mata Korea 

Utara. Alasan keamanan, sebagai alat diplomasi, 

bagi Korea Utara pengembangan program uji coba 

senjata nuklir adalah hal yang tepat mengingat 

semakin berkembangnya dinamika politik 

internasional, yaitu sebuah bentuk diplomasi 

koersif dalam rangka mencapai tujuan atau 

kepentingan nasional Korea Utara.  

3. Penjelasan berikutnya mengenai kesimpulan 

reaksi beberapa negara yang menentang uji coba 

nuklir Korea Utara, yaitu Negara-negara yang 

merasa dirugikan oleh Korea Utara akibat program 

pengembangan uji coba nuklirnya, harus 

bekerjasama dalam memecahkan permasalahan 

yang terbilang sangat mengusik ini, terutama 

negara-negara yang memiliki hubungan yang 

cukup potensial terhadap Korea Utara, seperti 
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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. 


