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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan politik yang terjadi di kawasan Asia Timur pasca Perang 

Dunia II cukup menarik untuk dikaji. Asia Timur tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan politik global, terutama setelah Perang Dunia II berakhir dan 

dalam waktu yang sama menciptakan basis Perang Dingin. Perang Dingin 

mencakup semua gejala yang menyinggung konflik antara ideologi komunis dan 

demokrasi liberal yang di pimpin oleh dua super power yakni Uni Soviet dan 

Amerika Serikat (AS). Situasi dalam Perang Dingin tidak damai, tetapi juga tidak 

perang terbuka, tumbuhnya suatu konflik yang tidak dapat dengan mudah di akhiri 

baik melalui kompromi atau melalui penggunaan kekerasan sebagaimana konflik 

masa lalu diselesaikan. Berbagai upaya dalam perang dingin telah dilakukan, 

tetapi belum menunjukkan penyelesaian masalah. Uni Soviet dan AS bercerai 

dalam sekutu dan mulai terlibat dalam kompetisi yang berkepanjangan 

memperebutkan pengaruh politik atas beberapa kawasan di dunia (J. Frankel, 

1980 : 172). 

Harapan untuk mewujudkan perdamaian dunia yang sesungguhnya 

rupanya tidak akan pernah dicapai. Situasi dunia internasional tidak mendukung 

usaha kearah perdamaian itu. Uni Soviet menanamkan pengaruh paham komunis 

dan AS pun berusaha mengimbangi dengan menyerukan politik pembendungan 
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komunis. Uni Soviet dan AS melibatkan pula soal ilmu pengetahuan dan 

teknologi, terutama teknologi nuklir (Syamsu Suryadi, 1992 : 10). 

AS dan Uni Soviet merupakan dua kekuatan global serta mempunyai 

strategi global yang mengisyaratkan bahwa keduanya ingin melihat suatu negara 

berada di bawah pengaruhnya. Tidak bertemunya kedua negara tersebut pada 

peperangan terbuka secara langsung karena keduanya menghindari resiko yang 

sangat besar, yaitu masalah survival atau pembiayaannya. Perang dingin juga 

sempat menjadikan beberapa kawasan di dunia bergolak dan terjadi perang 

terbuka, antara lain di Korea, Vietnam, dan Libya (Dahlan Nasution, 1991 : 69). 

Korea merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Timur 

Laut merupakan negara yang sangat penting di kawasan tersebut yakni 

menghubungkan Asia Timur Laut dengan dunia luar. Korea terletak di tengah tiga 

negara besar, yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Bahkan pada akhir abad ke-19 AS 

juga mencoba memberikan pengaruhnya ke tanah Korea (Yang Seung-Yoon dan 

Mohtar Mas’oed, 2003 : 1). 

Korea terbagi menjadi dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan. 

Terbaginya Korea menjadi dua negara ini merupakan simbol warisan persaingan 

ideologi di masa Perang Dingin. Pada akhir tahun 1970-an, Korea Utara dan 

Korea Selatan mulai tampil di kalangan masyarakat internasional akibat 

keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan kemiskinan 

dalam waktu yang cukup singkat. Selain dari segi ekonomi, Korea menjadi pusat 

perhatian masyarakat internasional karena pertentangan dan persaingan antara 

Korea Utara dan Korea Selatan yang semakin tajam, yakni dengan memperkokoh 

sistem pertahanannya masing-masing. Pada tahun 1988 Korea Selatan berhasil 

menyelenggarakan Olimpiade dengan sukses, Korea Utara juga berhasil 

mengembangkan berbagai macam senjata modern yakni program “plutonium-

based nuclear” dan “highly-enriched-uranium (HEU) nuclear program”. Korea 

Utara memproduksi cukup plutonium untuk pembuatan senjata nuklir. Seperti 

yang dikemukakan oleh Andi Purwono bahwa Korea Utara memang negeri yang 

unik, meskipun hampir seluruh penduduknya hidup dalam kemiskinan, 
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pemerintahnya masih tetap bisa membelanjakan jutaan dolar untuk keperluan 

persenjataan (Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, 2003 : v). 

Korea Utara mengembangkan doktrin Ju Che, ajaran dari pemimpin Korea 

Utara, Kim Il Sung, yakni nasionalisme yang didefinisikan sebagai keyakinan 

untuk melakukan percepatan kemajuan dalam bidang politik, ekonomi dan 

pertahanan di atas kemampuan sendiri. Doktrin ini dikembangkan untuk 

membentuk rakyat Korea Utara agar mengabdikan diri pada pembangunan 

bercorak sosialis tanpa bantuan pihak asing. Korea Utara memodernisasi negara 

dengan memfokuskan kekuasaan negara dalam perencanaan ekonomi, industri 

berat dan pengembangan militer. Upaya ini berhasil sampai tahun 1970-an, pada 

saat perkembangan ekonomi Korea Utara bergerak maju. Pada tahun 1980-an 

kinerja ekonomi Korea Utara mengalami kemunduran, kemudian merosot ketika 

subsidi dari Uni Soviet berhenti dengan bubarnya Uni Soviet (Mohammad 

Shoelhi, 2002 : 182). 

Korea Utara berusaha memperbaiki keadaan ekonomi dengan 

mengembangkan energi nuklir sebagai pengganti energi listrik dan untuk tujuan 

pertahanan-keamanan negara (Kompas, 12 Mei 2003). AS merasa khawatir 

dengan program pengembangan nuklir Korea Utara, karena dianggap mengancam 

stabilitas di Semenanjung Korea. Bagi AS masalah nuklir Korea Utara dianggap 

serius, sehingga AS berusaha menekan Korea Utara untuk menghentikan program 

pengembangan nuklirnya (Tempo,12 Februari 1994). AS menghendaki Korea 

Utara untuk menghentikan program pengembangan senjata nuklir untuk 

dipertukarkan dengan bantuan ekonomi, tetapi pemerintah Korea Utara 

mengumumkan bahwa Korea Utara keluar dari keanggotaan Nuclear 

Nonproliferation Treaty (NPT) yakni kesepakatan nonproliferasi nuklir pada 

tahun 1993, karena Korea Utara merasa ditekan untuk menghentikan program 

nuklirnya. Pemerintah AS dibawah Presiden Bill Clinton dengan keras meminta 

Korea Utara supaya menerima pengawasan senjata nuklir dan masuk kembali ke 

dalam NPT (Mohammad Shoelhi, 2003 : 186). 

Pemerintahan AS di bawah Presiden Bill Clinton memilih kebijakan 

intervensi dalam urusan internasional dan menunjukkan tindakan nyata. Dalam 
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hal ini, AS menaruh perhatian besar pada masalah regional, khususnya 

permasalahan Korea. Pemerintahan Bill Clinton berusaha mengatasi krisis yang 

berkembang dalam permasalahan Korea sehubungan dengan pengembangan 

nuklir oleh Korea Utara (Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, 2003 : 127). 

Pemerintah AS meminta Korea Utara untuk menerima tim pemeriksa 

International Atom Energy Assosiation (IAEA) yakni Badan Energi Atom 

Internasional dan menghentikan program pengembangan nuklir. AS bersama 

Korea Selatan mengadakan latihan perang, untuk menggertak Korea Utara. AS 

dan IAEA melakukan inspeksi instalansi nuklir Korea Utara di Yongbyon 

(dicurigai tempat membuat nuklir). Inspeksi ditolak, kemudian Pyongyang diberi 

waktu untuk memenuhi tuntutan IAEA, jika tetap menolak inspeksi IAEA maka 

Dewan Keamanan PBB akan memberlakukan embargo ekonomi (Tempo,12 

Februari 1994). 

Korea Utara tidak mempedulikan himbauan AS, bahkan Korea Utara terus 

meningkatkan percobaan mesin baru bagi peluru kendali (rudal) jarak jauh. 

Sebaliknya AS terus mempermasalahkan pengembangan teknologi sistem senjata 

Korea Utara, karena perangai dan tindakan negara itu berimplikasi secara regional 

dan global. Di samping itu AS sesungguhnya khawatir rudal Korea Utara dapat 

menjangkau Alaska dan negara itu mengekspor teknologi rudalnya ke negara lain 

yang tidak bersahabat dengan AS, sementara tidak ada yang bisa menghalangi 

karena Korea Utara keluar dari NPT (Mohammad Shoelhi, 2003 : 186-187). 

Setelah masuknya era baru Presiden George W. Bush, pemerintah AS 

meningkatkan sikap kerasnya kepada Korea Utara. Sementara itu, Korea Utara 

menuduh Washington telah melancarkan sikap permusuhan dan agresif yang 

dapat menimbulkan konflik baru. Seperti disebutkan kantor berita Korea Utara, 

Korean Central News Agency (KCNA) bahwa sikap permusuhan Presiden George 

W. Bush terhadap Korea Utara terkait dengan kepemilikan senjata nuklir 

merupakan alasan agar AS tetap bisa melanjutkan kebijakan agresifnya terhadap 

Korea Utara dan mempertahankan penempatan pasukan AS di Korea Selatan 

(Forum Keadilan, 10 Februari 2002). 
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Dengan makin aktifnya program pengembangan rudal Korea Utara, AS 

semakin marah, karena AS menganggap Korea Utara selalu menjaga jarak dalam 

mengakhiri ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam persepsi AS, 

pengembangan senjata perusak massal dan peluru kendali Korea Utara dapat 

mengancam stabilitas di Semenanjung Korea. AS berpendirian, Korea Utara harus 

terlebih dahulu melepaskan program nuklir sebelum meningkatkan langkah di 

bidang politik, ekonomi dan militer. Sedangkan Korea Utara tetap berpendirian, 

bahwa AS harus lebih dulu melepaskan politik memusuhi Korea Utara dengan 

menandatangani perjanjian nonagresi dan memberi ganti rugi ekonomi kepada 

Korea Utara (Mohammad Shoelhi, 2003 : 186). 

Korea Utara berpandangan penghancuran senjata nuklir harus dimulai oleh 

AS sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Kepemilikan itu mengancam 

kedaulatan negara. AS menginginkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara 

segera dihentikan. Sebagai timbal balik, AS bersedia memberi bantuan ekonomi. 

AS mendesak Korea Utara terlebih dahulu menghentikan program pengembangan 

nuklirnya, baru kemudian bantuan ekonomi diberikan. Keputusan dalam 

perundingan antara Korea Utara dan AS tidak dilaksanakan oleh kedua negara, 

sehingga masalah nuklir Korea Utara belum terselesaikan (Kompas, 12 Mei 

2003). 

Pada tahun 2002, dalam pidato kenegaraan, Presiden AS, George W. Bush 

menyebut Korea Utara sebagai poros kejahatan karena membangun senjata 

perusak masal dan mendukung terorisme. Dengan pernyataan tersebut, maka 

Kementrian Luar Negeri Korea Utara, memastikan tidak akan menerima ajakan 

Presiden AS, George W. Bush untuk memulai kembali perundingan soal senjata 

nuklir (Mohammad Shoelhi, 2003:193). 

Inilah yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan 

mengambil judul : “Kebijakan politik Korea Utara atas intervensi  Amerika 

Serikat  (1994-2002)”. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis merumuskan 

masalahnya sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah kondisi  politik Korea Utara pada tahun 1994-2002? 

2. Bagaimanakah hubungan politik Korea Utara dan AS pada tahun 1994-2002? 

3. Bagaimanakah kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 

1994-2002?  

C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam hubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui lebih mendalam tentang kondisi politik Korea Utara pada tahun 

1994-2002. 

2. Memahami hubungan politik Korea Utara dan AS pada tahun 1994-2002. 

3. Mendalami kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-

2002. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a. Acuan dan referensi dalam usaha mengetahui lebih lanjut tentang 

kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-2002. 

b. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang 

kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-2002.  

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis dan aplikasi, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :  
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a. Dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan dan 

menambah bahan bacaan di Perpustakaan Progam Studi Pendidikan 

Sejarah maupun di Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

tentang kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-

2002.  

b. Memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan 

Program Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Kajian Pustaka 

 

1. Politik 

a. Pengertian Politik 

 Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang 

artinya kota atau negara kota. Kemudian orang Romawi mengambil alih perkataan 

Yunani itu dengan menamakan ”arts politika”, artinya kemahiran tentang 

masalah kenegaraan (Isjwara, 1982 : 21). Menurut Maswadi Rauf (2001 : 20), 

“Politik mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijaksanaan yang 

dibuat pemerintah”. 

Politik mempunyai pengertian kekuasaan atau negara. Politik sebagai suatu 
alat untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, mempertahankan 
kedudukan, dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat atau 
sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara dengan negara atau 
rakyatnya (Sukarna,1990 : 7). 

 

 Kartini Kartono (1989 : 4) berpendapat bahwa, ”Politik mengandung 

konotasi kebijaksanaan suatu negara, konflik, pembagian dan keadilan”. Politik 

adalah semua usaha dan perjuangan individu serta kelompok dengan 
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menggunakan bermacam-macam alat, cara, dan alternatif untuk mencapai tujuan 

tertentu sesuai dengan ide individu atau kelompok suatu sistem kewibawaan yang 

integral. 

 Pendapat senada diungkapkan oleh Miriam Budihardjo (1982 : 8) bahwa 

”Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) 

yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik dan 

melaksanakan tujuan tertentu”. Untuk melaksanakan tujuan perlu ditentukan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian 

dari sumber-sumber yang ada. Dalam melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

itu perlu dimiliki kekuasaan, kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina 

kerjasama, maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. 

Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasif (meyakinkan) dan jika perlu 

bersifat paksaan (coercion). Tanpa paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan 

perumusan keinginan belaka. 

Hakekat politik adalah kekuasaan (power) dan dengan begitu proses politik 
adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan 
atas kekuasaan. Politik juga berarti perjuangan memperoleh kekuasaan, 
teknik menjalankan kekuasaan atau masalah-masalah dan kontrol kekuasaan, 
atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan (Isjwara, 1982 : 42). 
 

 Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum 

politik adalah kegiatan dalam suatu sistem ketatanegaraan yang meliputi 

kebijaksanaan, cara bertindak untuk memperoleh dan mempertahankan 

kekuasaan, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat dan juga sebaliknya, 

demi mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik 

berkenaan dengan masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya kekuasaan dalam 

masyarakat dan susunan negara.  

 

b. Politik Luar Negeri 

 Salah satu bentuk dari jenis politik adalah politik luar negeri. Suatu negara 
yang ingin berkembang menjadi negara yang besar dan maju tentunya tidak akan 
menutup diri dari dunia luar, karena peran negara lain menjadi pendorong ke arah 
kemajuan suatu negara. Strategi untuk selalu menjadi bagian dari dunia 
internasional sangat dibutuhkan, bagaimana suatu negara mampu bertahan dalam 
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percaturan di dunia dengan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya agar 
suatu negara tetap dapat berkembang dalam dunia internasional. 

Politik luar negeri (foreign policy) dibentuk oleh suatu negara untuk 

mencapai kepentingan nasional (national interest). Politik luar negeri 

menggambarkan suatu tindakan negara yang mengarah pada situasi tertentu yang 

dipengaruhi oleh kondisi domestik maupun kondisi internasional (Andrik 

Purwasito, 1994 : 19). 

 Menurut Sumpena Prawirasaputra (1985 : 7), “Politik luar negeri adalah 

kumpulan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar 

negeri. Kebijaksanaan tersebut merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional dan 

semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi pada kepentingan nasional”. Cartlon 

Clayer Rodee (1988 : 613) menyatakan bahwa, ”Politik luar negeri adalah pola 

perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan 

kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain”. Sedangkan C. P. F. 

Luhulima (1988 : 1) menyatakan : 

Politik luar negeri suatu negara pada dasarnya merupakan alat untuk 

memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasional suatu negara. Politik luar 

negeri merupakan kebijaksanaan dan politik strategi suatu negara untuk bergaul 

dengan bangsa lain dan disusun atas dasar kepentingan nasional bangsa itu. 

Dengan demikian politik luar negeri suatu negara meliputi semua tindakan yang 

dijalankan penguasa negara untuk mempengaruhi berbagai keadaan dari 

perkembangan nasional di luar batas yuridiksinya sehingga memungkinkan negara 

itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara. 

 

Menurut Sufri Yusuf (1989 : 110), “Politik luar negeri adalah politik untuk 

mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan 

kemampuan yang ada”. Sehubungan dengan hal tersebut penentuan politik luar 

negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan kondisi 

yang berkembang dari dalam negeri maupun luar negeri. Struktur politik, 

ekonomi, kepribadian suatu negara, kebudayaan, ideologi, sejarah masa lampau, 

dan lokasi geografis mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negeri. 
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Politik luar negeri adalah pencerminan dari kepentingan nasional yang 

ditujukan keluar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan nasional. Politik luar negeri merupakan komponen dari 

kebijakan politik nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi yang 

ada dalam negeri (Mochtar Kusumaatmadja, 1983 : 7) 

 

Jadi politik luar negeri adalah rangkaian kebijakan dari suatu negara yang 

diwujudkan dengan pola perilaku, sikap, dan komitmen negara terhadap 

lingkungan nasional serta lingkungan eksternalnya yang dipengaruhi oleh kondisi 

domestik maupun kondisi internasional untuk mengatur hubungan-hubungan luar 

negeri demi mencapai tujuan nasional. Kebijakan luar negeri diambil oleh 

pemimpin nasional dan didasarkan pada kekuatan nasional, kepentingan nasional 

dan kondisi percaturan politik internasional. Pengambilan keputusan ini ditujukan 

pada pencapaian sasaran dalam politik luar negeri suatu negara yang meliputi 

pertahanan, keamanan, kesejahteraan, kehormatan, ideologi, dan kekuatan negara. 

Lebih lanjut politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional 

yang ditujukan ke luar negeri dan merupakan bagian dari keseluruhan 

kebijaksanaan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. 

 

2. Intervensi 

a. Pengertian Intervensi 

 Soepeno (1995 : 161) menyatakan bahwa, “Intervensi merupakan ikut 

campur tangannya suatu negara dalam soal-soal negara lain”. Dalam 

Encyclopedia Americana (1989 : 209) diuraikan bahwa :  

“Intervention, in international law means the dictatorial interference by a 

state in the internal affairs of another state or in the relations between two other 

states”.(Intervensi dalam hukum internasional mempunyai pengertian campur 

tangannya negara-negara diktator ke dalam urusan dalam negeri negara lain). 

Intervensi yang dilakukan oleh negara asing (khususnya negara besar) 
biasanya merupakan tindakan yang sangat dramatik, karena diorganisasikan 
dengan amat baik. Intervensi merupakan semua tindakan yang mempunyai 
dampak tertentu secara langsung atau lambat laun pada politik dalam negeri suatu 
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negara lain, termasuk di dalamnya semua bentuk bujukan dan program 
diplomatik, ekonomi serta militer (K. J. Holsti, 1983 : 9). 
 Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa intervensi 

adalah bagian dari politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain dengan 

cara melakukan campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara lain sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan atau meningkatkan nilai sosial di luar negeri 

melalui berbagai kegiatan di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Intervensi 

merupakan suatu akibat dari kemelut permasalahan, kemudian pengiriman 

pasukan dengan cepat, bisa juga melakukan penangkapan pemimpin rezim 

sasaran. 

 

b. Pendorong Intervensi     

 Ada 3 hal yang mendorong intervensi : 

1) Banyak pemerintahan yang menyatakan bahwa mereka terpaksa 

melakukan intervensi militer ke negara lain karena adanya upaya 

destabilisasi pihak lain.  

2) Intervensi sebagai awal dari sebuah revolusi melawan imperialisme dan 

kolonialisme. 

3) Adanya perselisihan domestik yang mengancam kepentingan ekonomi 

negara tertentu (Walter S. Jones, 1993 : 201). 

 K. J. Holsti (1983 : 4-6) menguraikan situasi-situasi modern yang dapat 

mendorong munculnya intervensi antara lain : 

1) Semua negara besar dan beberapa negara yang lebih kecil telah 

memperluas bantuan militer dan ekonomi yang mampu mempengaruhi 

perkembangan politik, ekonomi dan sosial dalam negeri negara penerima 

bantuan. 

2) Terdapat ketidaksesuaian antara batas wilayah negara di satu pihak, dan 

batas wilayah suku, keagamaan atau kebahasaan di lain pihak. Apabila ada 

perpecahan sosial di dalam dan beberapa kelompok masyarakat merasa 

tertindas, maka kemungkinan kekacauan sipil meningkat. Apabila 

kelompok-kelompok minoritas ini merumuskan suatu strategi yang 
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membutuhkan tindakan politik yang diorganisasi dengan sangat baik, 

maka akan condong memerlukan dukungan dari luar. 

3) Loyalitas politik yang secara tradisional telah meluas ke lembaga-lembaga 

politik atau para penguasa terkadang justru diarahkan ke badan-badan atau 

ideologi politik luar negeri. Hal ini akan membuka peluang bagi negara-

negara asing yang melambangkan ideologi trans-nasional ini, untuk 

menjadi terlibat dalam politik dalam negeri bangsa lain. 

4) Terdapatnya jalan buntu terhadap penyelesaian masalah nuklir. Hal ini 

membuat para musuh utama perang dingin masuk ke sektor peperangan 

dan subversi yang tidak teratur, dimana kemungkinan peningkatan militer 

yang tidak terkendali kecil sekali. 

5) Dengan tujuan revolusioner biasanya pemerintah cenderung menggunakan 

untuk tujuan luar negeri, jenis-jenis teknik yang sama dengan teknik yang 

telah berhasil digunakan pemimpin mereka dalam memperoleh kekuasan 

dalam negeri. 

 

c. Bentuk-bentuk Intervensi 

 Bentuk-bentuk intervensi dibedakan menjadi 5 kelompok yaitu : 

1) Berbagai tindakan politik rahasia, yaitu adanya penyuapan, penyebaran 

propaganda tersendiri. 

2) Demonstrasi kekuatan, yaitu memperlihatkan atau mengancam untuk 

menggunakan kekuatan baik untuk membantu maupun menghalangi 

pemberontakan dalam negeri sebuah negara asing. 

3) Subversi, merupakan kegiatan pemberontakan yang diatur, didukung atau 

diarahkan oleh kekuatan asing dengan menggunakan berbagai unsur yang 

tidak puas dalam suatu masyarakat bagi tujuannya sendiri. 

4) Perang gerilya, yaitu jenis kegiatan yang menggabungkan teror dengan 

terang-terangan dan gerilya yang berpindah-pindah. 

5) Intervensi militer, yaitu pengiriman sejumlah pasukan baik untuk 

memantapkan suatu rezim terhadap para pemberontak atau membantu para 
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pemberontak untuk menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah 

mapan (K. J. Holsti, 1983 : 9). 

 

3. Konflik 

a. Pengertian Konflik 

Istilah konflik berasal dari kata confligere yang berarti “saling memukul”. 

Dalam pengertian sosiologis, “konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

sosial di mana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain 

dengan jalan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya” (Hendro 

Puspito, 1989 : 247). Sejalan dengan pendapat tersebut Kartini Kartono (1983 : 

245) mengemukakan bahwa, “Konflik berasal dari kata confligere (conflictum 

berarti saling berbenturan), sehingga konflik adalah semua bentuk benturan, 

tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan 

interaksi yang bertentangan”. 

Menurut Maswadi Rauf (2001 : 2), “Konflik dapat diartikan sebagai setiap 

pertentangan atau perbedaan antara paling tidak dua orang atau kelompok”. 

Sebagian besar konflik muncul dalam posisi yang saling bertentangan dalam 

berbagai masalah. Kelompok yang terlibat konflik mempunyai tujuan tertentu, 

misalnya mempertahankan atau memperluas wilayah, keamanan, dan prestise. 

Ariyono Suyono (1985 : 21) menyatakan bahwa, ”Konflik adalah keadaan dimana 

dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tujuan masing-masing pihak 

karena adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai atau tuntutan dari masing-masing 

pihak”. 

Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-

tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang 

persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya 

bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga 

memojokkan, merugikan atau menghancurkan pihak lawan (Lewis A. Coser 

yang dikutip oleh K. J. Verger, 1990 : 211). 
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Soeryono Soekanto (1986 : 99) berpendapat bahwa, ”Konflik sebagai 

suatu proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha 

untuk memenuhi tujuannya dengan cara menantang fihak lawan yang disertai 

ancaman atau kekerasan”. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat, 

kebudayaan, kepentingan, dan adanya perubahan sosial. Menurut Abu Ahmadi 

(1975 : 93), “Konflik adalah usaha yang sengaja untuk menentang, melawan atau 

memaksa kehendak orang lain. Biasanya konflik itu timbul dari adanya 

kepentingan yang bertentangan, terutama kepentingan ekonomis, dan sering juga 

karena perebutan kedudukan dan kekuasaan”.  

Dari berbagai pendapat tentang konflik dapat disimpulkan bahwa konflik 

adalah suatu pertentangan, pertikaian, perselisihan, ketegangan, dan perbedaan 

kepentingan atau pendapat antara dua kubu atau lebih untuk mencapai tujuan atau 

tuntutan-tuntutan tertentu dengan cara melemahkan atau bahkan menyingkirkan 

pihak lawan. 

Konflik antar negara merupakan pertentangan yang muncul akibat adanya 

perbedaan antar negara dalam berbagai bidang serta adanya kepentingan yang 

bertentangan, terutama kepentingan politik, ekonomi, dan perebutan kekuasaan. 

Negara yang terlibat konflik mempunyai tujuan tertentu, misalnya 

mempertahankan atau memperluas wilayah, keamanan, dan prestise. Dalam 

konflik antara negara negara yang satu berusaha untuk menentang, melawan atau 

memaksakan kehendak kepada negara yang lain. 

 

b. Macam-macam Konflik  

Ramlan Surbakti (1992 : 149), menyebutkan dua macam konflik, yaitu :  

1) Konflik yang berwujud kekerasan. 

Pada umumnya terjadi dalam masyarakat atau negara yang belum 

memiliki konsensus dasar dan tujuan negara mengenai mekanisme 

pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.  

Contohnya : huru-hara, kudeta, pembunuhan, terorisme, pemberontakan, 

dan sparatisme.  

2) Konflik yang tak berwujud kekerasan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 15 

Pada umumnya ditemui dalam masyarakat atau negara yang memiliki 

konsensus mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme 

pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga.  

Contohnya : demonstrasi atau unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi, 

pembangkangan sipil, dan dialog.  

Konflik kedua ini adalah konflik yang dapat diselesaikan dengan jalan 

kompromi maupun kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah 

pihak, walaupun hasilnya tidak optimal.   

Abu Ahmadi (1975 : 94) menyatakan bahwa dipandang dari segi 

terjadinya, maka konflik ada dua macam, yaitu :  

1) Corporate conflict, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok dengan 

kelompok lain dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat.  

2) Personal conflict yaitu koflik yang terjadi antara individu dengan 
individu. Personal conflict disebabkan karena prestise, kekuasaan, dan 
kekayaan. 

 
Apabila dilihat dari sudut konflik sebagai sarana dan konflik sebagai 

tujuan, Achmad Fedyani Saifuddin (1986 : 64) membagi konflik dalam dua 

macam yaitu : 

1. Konflik realistik, yakni konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan 

tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu.  

2. Konflik non realistik, yakni konflik itu sendiri sebagai tujuan, tidak 

dikondisikan pada objek tertentu dan berfungsi memenuhi kebutuhan 

untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak 

yang bertentangan. 

K. J. Holsti (1988 : 174) menyebutkan bahwa, terdapat enam tipe utama 

tujuan negara atau sumber konflik : 

1) Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok 

dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada 

hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di dekat negara lain. 

2) Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini 

sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya 
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adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan satu 

pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang 

melakukan intervensi. 

3) Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau 

bertindak  untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga. 

Konflik ini biasanya dari skala kecil menjadi skala besar. 

4) Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha menghancurkan 

negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan 

dan perdagangan. 

5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner, yaitu perang yang 

dilakukan oleh suatu negara untuk ”membebaskan” rakyat negara lain, 

biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis. 

6) Konflik yang timbul dari tujuan pemerintah untuk mempersatukan suatu 

negara yang terpecah. 

 
Konflik antar negara mempunyai berbagai macam bentuk antara lain 

konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan serta 

konflik realistis dan konflik non realistis. Konflik antar negara ini muncul sebagai 

akibat dari adanya berbagai tuntutan-tuntutan dan keputusan tertentu dari negara 

yang satu terhadap negara yang lain. 

 

c. Ciri-ciri Konflik 

Sebuah hubungan sosial dapat disebut konflik apabila memenuhi beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut Ted Robert Gurr yang dikutip oleh 

Maswadi Rauf (2001 : 7), terdapat empat ciri-ciri dalam konflik yaitu :  

1) Ada dua atau lebih pihak yang terlibat, yakni melibatkan orang atau pihak 

lain yang jumlahnya minimal satu sehingga ada pihak lain yang menjadi 

saingan. 

2) Adanya keterlibatan dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, 

yakni pihak-pihak yang terlibat dalam konflik secara terang-terangan 
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menunjukkan sikap yang berlawanan dengan yang lain sehingga 

menimbulkan reaksi pertentangan dan permusuhan dari pihak lain.  

3) Adanya penggunaan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk 

menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi  lawannya. Pada ciri 

ini didasarkan atas pandangan bahwa konflik selalu bersifat konflik fisik. 

4) Interaksi yang berupa pertentangan bersifat terbuka, artinya konflik di sini 

berwujud tindakan yang kongkret. Oleh sebab itu pertentangan antara dua 

orang yang ada dalam pikiran masing-masing tidak dapat disebut konflik, 

sehingga konflik dapat dipelajari kapan terbentuknya, perkembangannya, 

dan akhir dari konflik tersebut. 

Ciri-ciri konflik antar negara dapat terlihat dari adanya keterlibatan suatu 

negara dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, yakni negara yang terlibat 

dalam konflik secara terang-terangan menunjukkan sikap yang berlawanan 

dengan negara yang lain sehingga menimbulkan reaksi pertentangan dan 

permusuhan dari negara lain. 

 

d. Tujuan Konflik 

Menurut Hendropuspito (1989 : 247), ”Tujuan konflik adalah pihak-pihak 

yang terlibat dalam bentrokan dikuasai oleh keinginan untuk mencapai suatu hasil 

yang dipersengketakan”. 

Konflik dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai keadaan 

seimbang mengenai suatu masalah yang dipertentangkan. Konflik dengan sasaran 

hegemoni bertujuan untuk mendominasi. Para pelaku konflik tidak hanya semata-

mata menunjukkan perhatian kepada satu sasaran tertentu melainkan kepada 

berbagai sasaran dan berusaha mencapai keunggulan sebanyak mungkin (Dahlan 

Nasution, 1989 : 54). 

 
 Paul Conn dalam Sudijono Sastroatmodjo (1995 : 244), menyebutkan 

tujuan konflik sebagai berikut : 

1) Bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik mempunyai tujuan 

yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan. 
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2) Salah satu pihak ingin mendapatkan sedangkan pihak yang lain ingin 

mempertahankan apa yang selama ini dimiliki atau diyakini. 

3) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mempertahankan apa 

yang telah ada. 

 

Konflik antar negara mempunyai tujuan antara lain masing-masing negara 

yang bertentangan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan apa yang 

dimiliki agar tidak jatuh ke tangan pihak lain. Negara yang terlibat konflik 

bertujuan untuk mendapatkan apa yang menjadi tuntutannya serta mendapat 

keadilan dari suatu masalah yang dipertentangkan. 

 

e. Fungsi Konflik 

 Achmad Fedyani Saifuddin (1986 : 64), menyebutkan fungsi konflik 

sebagai berikut : 

1) Konflik berfungsi menegakkan dan mempertahankan identitas dan batas-

batas kelompok sosial dan masyarakat. 

2) Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan 

menegakkan kembali persatuan. Konflik dapat meredakan ketegangan 

antara pihak-pihak yang bertentangan sehingga dengan demikian dapat 

pula dikatakan bahwa konflik berfungsi sebagai stabilisator sistem 

sosial. 

3) Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi 

energi para anggota kelompok yang bersangkutan sehingga kohesi setiap 

kelompok ditingkatkan. 

4) Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara 

pihak-pihak bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik berlaku 

sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma 

yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan 

sehingga keteraturan sosial kembali terwujud. 
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5) Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok-kelompok 

yang tadinya tidak saling berhubungan. Koalisi dan organisasi dapat 

timbul dimana kepentingan pragmatik utama dan pelakunya terlibat. 

 

Menurut Lewis Coser yang dikutip oleh Sudijono Sastroatmodjo (1995 : 

243), “Konflik dapat berfungsi sebagai penyelesaian ketegangan antar unsur-unsur 

yang bertentangan, sebagai stabilisator dan menjadi pemersatu hubungan antar 

pihak yang berlawanan”. Konflik memiliki fungsi positif bagi hubungan antara 

pihak yang berlawanan yakni konflik yang menyangkut tujuan, nilai-nilai atau 

kepentingan-kepentingan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar 

masyarakat.  

Konflik antar negara yang terjadi karena perbedaan pendapat, aspirasi 

maupun ide dapat memperkaya gagasan yang dapat dikembangkan ke arah 

kemajuan. Pemikiran yang berbeda dan bervariasi merupakan sumber inovasi atau 

perubahan dan kemajuan, apabila perbedaan itu dikelola melalui penyelesaian 

konflik dengan baik antar negara yang terlibat. Dengan demikian konflik antar 

negara mempunyai fungsi positif yakni konflik dapat mempersatukan negara yang 

semula tidak saling berhubungan dan sebagai sumber perubahan ke arah kemajuan 

negara. 

 

f. Sebab-sebab Konflik 

Konflik disebabkan adanya perbedaan pendirian antara kelompok, 

termasuk tujuan yang hendak dicapai. Konflik juga bisa disebabkan adanya 

persaingan atau kompetisi, tetapi konflik tidak sepenuhnya disebabkan oleh 

persaingan. Menurut Siagian (1988 : 152), “Konflik timbul sebagai akibat 

perilaku seseorang yang dipandang menghalangi pencapaian tujuan orang lain 

Secara emosional, konflik menempatkan dirinya pada sikap permusuhan atau 

tidak bersahabat”. 

Menurut Dahlan Nasution (1989 : 53), ”Sumber konflik terletak di dalam 

hubungan antara sistem negara-negara kebangsaan itu sendiri, yang 

dilandasi oleh konsep egosentrisme yaitu aspirasi untuk mempertahankan 
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dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya 

dengan negara lain”. 

 

Menurut Abu Ahmadi (1975 : 93), “Konflik biasanya ditimbulkan oleh 

adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan ekonomi dan sering 

juga karena perebutan kedudukan dan kekuasaan”. Sedangkan menurut Maswadi 

Rauf (2001 : 6), “Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk 

menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka. Kecenderungan manusia untuk 

menguasai orang lain merupakan penyebab lainnya dari konflik”. 

 Menurut Phil Astrid S. Soesanto (1983 : 34), konflik sering terjadi 

disebabkan oleh : 

1) Ketidaksepahaman dalam anggota kelompok tentang tujuan masyarakat 

yang semula menjadi pegangan kelompok. 

2) Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat dalam 

mencapai tujuan yang telah disepakati. 

3) Norma-norma kelompok yang dihayati oleh para anggotanya 

bertentangan satu sama lain. 

4) Sanksi yang ada dalam norma itu sudah lemah dan tidak dilaksanakan 

dengan konsekuen. 

5) Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma 

kelompok. 

 

 Penyebab atau sumber konflik merupakan pokok pertikaian diantara kedua 

belah pihak  yang bertikai untuk mencapai posisi yang diinginkan. Konflik terjadi 

karena percekcokan, pertentangan dan perselisihan yang terjadi antara dua pihak 

atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara melemahkan pihak lawan. 

Konflik antar negara dapat terjadi karena hubungan antara negara yang 

tidak terjalin dengan baik, adanya keinginan suatu negara untuk meningkatkan 

kekuatan dan kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain serta 

kecenderungan negara untuk menguasai negara lain. Konflik antar negara muncul 
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karena perbedaan ideologi negara dan adanya kepentingan yang bertentangan 

terutama dalam kepentingan politik dan ekonomi. 

 

g. Akibat Konflik 

Menurut Hendro Puspito (1989 : 249), “Apabila konflik terjadi di suatu 

negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa akan menghambat persatuan bangsa 

serta disintegrasi sosial dan nasional”. Lebih lanjut Hendropuspito mengatakan 

bahwa : 

Penderitaan yang ditimbulkan dari adanya konflik misalnya adanya korban 

jiwa, kerugian material dan spiritual serta berkobarnya kebencian dan balas 

dendam. Akibat lain adalah terhentinya kerjasama antara kedua belah pihak yang 

terlibat konflik. Masa antara pecahnya konflik dan terbentuknya kerjasama 

kembali disebut masa permusuhan. Dalam masa ini usaha kooperatif tidak dapat 

dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat mengalami 

kemacetan. 

 

Soeryono Soekanto (1986 : 112), menyebutkan bahwa dampak atau akibat 

dari konflik yang berkembang di dalam suatu masyarakat dapat berupa : 

1) Tambahnya solidaritas in-group. 

      Apabila suatu kelompok masyarakat bertentangan dengan kelompok 

lain, maka solidaritas antar kelompok akan bertambah erat, bahkan 

bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya. Namun, apabila 

pertentangan antar sesama anggota atau golongan dalam kelompok 

tertentu berakibat sebaliknya yaitu retaknya persatuan kelompok 

tersebut. 

2) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak. 

      Apabila kekuatan yang bertentangan seimbang maka mungkin timbul 

akomodasi, yaitu suatu keadaan dimana terdapat keseimbangan 

(equilibrium) dalam interaksi antar kelompok atau orang perorang dalam 

kaitannya dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. 
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Sedangkan ketidakseimbangan antara kekuatan pihak-pihak yang 

bertentangan menyebabkan dominasi oleh satu pihak terhadap lawannya. 

Kedudukan pihak yang didominasi tadi adalah sebagai pihak yang takluk 

terhadap kekuasaan lawannya secara paksa. 

 

Dalam setiap konflik memungkinkan terjadinya bentrokan, penderitaan, 

penghindaran diri, penaklukan, penundukan, kesepakatan dan pemberian imbalan 

antar pihak yang berlawanan. 

Akibat dari konflik yang terjadi antar negara yang belum ada titik temunya 

yakni konflik akan bergerak dan menimbulkan berbagai macam akibat misalnya 

penderitaan bagi warga negara yang terlibat seperti korban jiwa, material, spiritual 

serta berkobarnya kebencian dan balas dendam. Konflik antar negara akan 

mengakibatkan kurangnya persatuan warga negara dan akan menghambat 

kemajuan suatu negara. 

 

h. Cara Penyelesaian Konflik 

 Konflik merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam 

kehidupan sosial, namun konflik tidak harus berkepanjangan. Motivasi untuk 

mengakhiri konflik bisa karena lelah atau bosan dan keinginan untuk 

mencurahkan tenaganya ke hal-hal lain. Simmel dalam Doyle Paul Johnson (1986 

: 273), ”Bentuk atau cara untuk mengakhiri konflik yakni menghilangkan dasar 

konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak 

yang satu dan kekalahan pihak yang lain, kompromi, perdamaian, dan 

ketidakmungkinan untuk berdamai”. 

Menurut Hendro Puspito (1989 : 250), cara penyelesaian konflik yang 

lazim dipakai adalah : 

1) Conciliatio (perdamaian), yaitu cara untuk mempertemukan pihak-pihak 

yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. 
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2) Mediasi, yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan menggunakan 

seorang perantara (Mediator). Seorang mediator mempunyai wewenang 

untuk memberikan keputusan yang mengikat.  

3) Arbitrasi (Arbitrium), yaitu suatu cara penyelesaian konflik melalui 

pengadilan dengan seorang hakim pengambil keputusan. Arbiter memberi 

keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa dan harus ditaati.  

4) Paksaan atau coercion, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan 

menggunakan paksaan fisik atau psikologis. Paksaan fisik digunakan 

apabila paksaan psikologi tidak dapat digunakan.  

5) Détente, yaitu mengurangi ketegangan antara dua pihak yang bertikai. 

Cara ini merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam 

rangka pembicaraan tentang langkah-langkah perdamaian.  

Menurut Maswadi Rauf (2001 : 10-11), ada dua cara yang lazim 

digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu : 

1) Penyelesaian secara persuasif 

Adanya penggunaan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik 

temu antara pihak-pihak yang bertikai.  

2) Penyelesaian secara koersif 

Adanya penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk 

menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat 

konflik. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik pada 

hakekatnya dapat ditempuh dengan jalan damai (perundingan), pendekatan 

pengurangan ketegangan, dan penggunaan kekerasan fisik.  

Konflik antar negara dapat diselesaikan dengan cara diplomasi yang 

dilakukan dengan mempertemukan negara yang berselisih untuk mencapai 

persetujuan bersama yakni berdamai maupun bekerjasama dengan baik dalam 

mengatasi masalah-masalah negara yang bersangkutan. Keputusan yang diambil 

harus adil bagi kedua negara yang berlawanan untuk menghindari perang terbuka. 

Negara yang terlibat konflik harus berusaha melaksanakan keputusan yang 

disetujui bersama. Di samping itu konflik antar negara juga dapat diselesaikan 
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dengan menggunakan mediator atau perantara. Mediator mempunyai wewenang 

untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi negara yang bertentangan. 

 
B. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Setelah Uni Soviet runtuh (pada awal tahun 1990-an), keadaan politik dan 

ekonomi Korea Utara makin memburuk. Kim Il Sung yang kemudian digantikan 

oleh Kim Yong Il merupakan penguasa tertinggi Korea Utara, yang memfokuskan 

negara pada perencanaan ekonomi, rekonstruksi, industri berat (senjata modern) 

dan pengembangan militer. Dalam politik luar negeri Korea Utara berlandaskan 

ideologi komunis dan berpegang teguh pada sikap yang menentang kolonialisme, 

imperialisme serta berjuang untuk menegakkan perdamaian. Korea Utara 

menjalankan politik kuar negeri bebas, merdeka, damai, dan persahabatan. Korea 

Utara mengembangkan hubungan dengan negara lain diatas dasar prinsip sama 

derajat dan saling menghormati. 

Dalam politik luar negeri AS yakni pada masa pemerintahan Bill Clinton 

maupun pemerintahan George W. Bush, memilih kebijakan intervensi dalam 

urusan internasional untuk mengatasi krisis yang berkembang di Semenanjung 

Korea, sehubungan dengan pengembangan nuklir oleh Korea Utara. AS berusaha 

Intervensi AS atas 
Korea Utara 

Konflik Korut-AS 

Amerika 
Serikat (AS) 

Politik Luar Negeri AS 

Korea Utara 
(Korut) 

Politik Luar Negeri 
Korea Utara  
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keras untuk mengetahui perkembangan senjata nuklir Korea Utara. Secara 

sepihak, AS menekan Korea Utara, melalui organisasi internasional, yakni IAEA 

(Badan Energi Atom Internasional). Korea Utara yang sedang mengembangkan 

bidang persenjataan nuklir dianggap membahayakan stabilitas keamanan 

internasional dan AS memasukkan Korea Utara ke dalam agenda politik luar 

negerinya sejak Korea Utara tidak menghiraukan inspeksi dan keluar dari 

keanggotaan kesepakatan proliferasi nuklir tahun 1993. 

Intervensi AS ke Korea Utara berawal dari ketegangan di Semenanjung 

Korea yakni sejak Perang Korea kemudian masalah reunifikasi Korea serta isu 

senjata nuklir di Korea Utara pada tahun 1980-an. Di samping itu kepemilikan 

senjata nuklir Korea Utara dianggap membahayakan kepentingan AS. Bagi Korea 

Utara pengembangan teknologi persenjataan nuklir hanya untuk pertahanan, 

bukan untuk agresi adalah hak setiap negara. Sebaliknya campur tangan AS 

terhadap Korea Utara  dianggap merongrong kekuatan pertahanan sebuah negara 

yang tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan. Perbedaan inilah 

yang menyebabkan konflik antara AS dengan Korea Utara. Untuk menghentikan 

program senjata nuklir Korea Utara, AS menginginkan suatu penyelesaian 

diplomatik, yakni pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat diverifikasi 

kemudian diselesaikan melalui perundingan. Sebagai timbal balik, AS bersedia 

memberi bantuan ekonomi. AS mendesak Korea Utara terlebih dahulu 

menghentikan program nuklirnya, tetapi Korea Utara menghendaki bantuan 

ekonomi, jaminan keamanan dan kesepakatan non agresi dari AS terlebih dahulu. 

Hal ini menunjukkan tidak adanya mutual trust atau kepercayaan yang 

menyebabkan konflik antara Korea Utara dan AS belum terselesaikan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan, yaitu untuk mencari data 

dengan membaca sumber-sumber tertulis. Adapun perpustakaan yang digunakan 

untuk melakukan penelitian adalah : 

a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta 

b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta 

c. Perpustakaan Program Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

d. Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta 

e. Pusat Studi Korea Universitas Gadjah Mada Yogjakarta 

 

2. Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan selama satu tahun, yaitu mulai dari 

disetujuinya judul sampai penulisan laporan hasil penelitian yang dilaksanakan 

pada bulan Juli 2006 sampai pada bulan Juni 2007. Adapun kegiatan penelitian 

secara rinci tampak pada tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 27 

 

 

Tabel. 1. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Waktu 

Tahun 2006-2007 
No Kegiatan Jul Ags Sept Okt Nov Des J

a

n 

Feb Mar Apr Mei Jun 

1. Pengajuan  

Judul 

Skripsi 

*            

2. Proposal  *           

3. Perijinan   *          

4. Pengumpula

n 

Data 

   * * * *       

5. Analisis 

Data 

      *  

*

* *   

6. Penulisan 

Laporan 

           * * 

 

 

B. Metode Penelitian 

 

 Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu ”methodos” yang berarti cara 

atau jalan. Metode yang dimaksud yaitu cara kerja yang sistematis untuk 
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memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian (Koentjaraningrat, 1991 : 7). 

Menurut Hellius Sjamsuddin (1994 : 2), “Metode berkaitan dengan suatu 

prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin 

ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti”.  

Dalam usaha mendapatkan data harus digunakan metode yang sesuai 

dengan sifat dan tujuan penelitian, oleh karena itu peranan metode sangat penting 

karena keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode 

yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, 

karena objek dalam penelitian ini berupa peristiwa sejarah yang akan 

direkonstruksi menjadi cerita sejarah. 

Menurut Gilbert J. Garraghan yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman 

(1999 : 43), “Metode historis adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis 

untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara 

kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk 

tertulis”. Menurut Louis Gottschalk (1975 : 38), “Metode penelitian historis 

adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau”.  

 Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa 

lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk 

menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 

2005 : 73). 

Dalam penelitian sejarah, terdapat empat kegiatan pokok. Louis 

Gottschalk (1975 : 18), mensistematisasikan langkah-langkah itu sebagai berikut : 

(1) Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan 

bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan. 

(2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak 

otentik. 

(3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan 

yang otentik. 
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(4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu cerita atau 

penyajian yang berarti. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode sejarah 

adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber sejarah, 

kemudian melakukan pengujian terhadap data yang terkumpul, memberikan 

penilaian sehingga menghasilkan cerita sejarah yang dapat dipercaya. 

 

C. Sumber Data 

 

 Sumber sejarah sering disebut juga “data sejarah”. Perkataan 

“data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal  “datum” (bahasa latin), 

yang berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo, 2001 : 96). Data sejarah itu sendiri 

berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan 

pengkategorian. 

Menurut Hellius Sjamsuddin (1994 : 24), sumber-sumber sejarah merupakan 

bahan-bahan mentah (raw materialis) sejarah yang mencakup segala macam 

evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan 

segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau 

kata-kata yang diucapkan (lisan). 

 

Sidi Gazalba (1981 : 105), “Membagi sumber data sejarah menjadi tiga 

macam yaitu : (1) Sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak dalam 

penelitian sejarah, (2) Sumber lisan yaitu sumber tradisional sejarah di dalam 

pengertian luas, dan (3) Sumber visual atau benda yaitu warisan masa lampau”. 

Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 37), sumber data dibagi menjadi 

sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber yang 

keterangannya diperoleh secara langsung dari yang menyaksikan peristiwa itu 

dengan mata kepala sendiri. Sumber sekunder adalah sumber yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

keterangannya diperoleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain. 

Senada dengan pendapat Nugroho Notosusanto, Louis Gottschalk (1975 : 35), 

membagi sumber sejarah menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan panca 

indera yakni mata atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu orang atau 

alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder 

merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan 

mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 

dikisahkannya. 

Klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahannya dan asal-

usul atau urutan penyampaiannya. Sumber menurut bahannya dibagi menjadi dua 

yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis; sumber menurut asal-usul atau 

penyampaiannya dapat dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder 

(Dudung Abdurrahman, 1999 : 31). 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber 

tertulis, yaitu sumber sekunder berupa buku yang ditulis Mohammad Shoelhi 

serta dari surat kabar yang diterbitkan pada tahun 1993 sampai tahun 2003, 

yakni, Kompas, Gatra dan Tempo, juga digunakan buku-buku lain yang 

relevan dengan penelitian, misalnya karangan Annast , Yang Seung Yoon, dan 

Mohtar Mas’oed.   

 

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Berdasarkan sumber data yang ditetapkan, maka dalam pengumpulan data 

digunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka yaitu melakukan 

pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, majalah-majalah, 

dan surat kabar. Tujuan dari teknik pengumpulan data dengan studi pustaka 

adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku yang tersedia di 

perpustakaan (Koentjaraningrat, 1987 : 75). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 31 

 Keuntungan dari penggunaan studi pustaka menurut Koenjaraningrat 

(1991 : 19), ada empat hal yaitu : (1) Memperdalam kerangka teoritis yang 

digunakan sebagai landasan teori pemikiran; (2) Memperdalam pengetahuan akan 

masalah yang diteliti; (3) Mempertajam konsep yang digunakan sehingga 

mempermudah dalam perumusan; dan (4) menghindari terjadinya pengulangan 

dalam penelitian. 

Florence M. A. Hilbish dalam Dudung Abdurrahman (1999 : 56), 

mengemukakan bahwa catatan-catatan dalam pengumpulan data ada tiga bentuk, 

yaitu: (1) Quation (kutipan langsung), (2) Citation atau indirect quation (kutipan 

tidak langsung), (3) Summary (ringkasan) dan comment (komentar). 

Jadi teknik studi pustaka yaitu mengumpulkan data melalui kegiatan 

pencatatan. Penelitian historis dengan teknik studi pustaka bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material 

yang terdapat di ruang perpustaaan, misalnya : buku-buku, surat kabar,  dan 

artikel. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkunjung 

ke perpustakaan untuk mencari data-data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Politik 

Korea Utara atas Intervensi Amerika Serikat (1994-2002)” ini menggunakan 

teknik analisis historis. Analisis historis adalah analisis yang mengutamakan 

ketajaman dalam melakukan interpretasi data sejarah. Menurut Kuntowijoyo 

(1993 : 63), analisis berarti menguraikan. Kadang-kadang sebuah sumber 

mengandung beberapa kemungkinan menggenai kebenaran peristiwa sejarah 

sehingga dari analisis tersebut nantinya akan didapati fakta sejarah. Analisis 

sejarah bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh 

dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta 

itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi mutlak dilakukan 
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mengingat bahwa fakta sejarah tidak mungkin berdiri sendiri (Berkhofer dalam 

Dudung Abdurrahman, 1999 : 64). 

Menurut Sartono Kartodirjo (1990 : 18-19), langkah terpenting dalam 

membuat analisis fakta sejarah adalah menyediakan suatu kerangka pemikiran 

atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan 

dipakai dalam membuat analisis fakta. 

Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 37), dalam kegiatan analisis 

data, langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1) Menyediakan sumber-

sumber sejarah yang saling mendukung penelitian; (2) Menggunakan 

pendekatan yang berupa kerangka teori, konsep dan penelitian yang berfungsi 

sebagai kriteria penyeleksi, identifikasi, dan pengklasifikasian; dan (3) 

Mempertinggi kejujuran intelektual penulis sehingga dapat berperan 

menentukan data yang terseleksi atau terpilih. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan cara 

mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul dengan pendekatan kerangka 

pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau teori 

yakni politik luar negeri, intervensi, dan konflik sehingga didapatkan suatu 

fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya. 

 

F. Prosedur Penelitian  

 

Prosedur penelitian adalah tata urutan yang harus dilaksanakan agar 

penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang optimal. Prosedur penelitian 

berisikan langkah-langkah sistematis yang menggambarkan kegiatan penelitian 

dari awal sampai akhir dengan membuat laporan hasil penelitian. Berdasarkan 

metode historis langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Keterangan : 

 

 

1. Heuristik 

Menurut G. J Renier dalam Dudung Abdurrahman (1999 : 42), heuristik 

berasal dari bahasa Yunani “heurishein” yang artinya memperoleh. Heuristik 

merupakan suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, 

heuristik tidak mempunyai peraturan umum. Heuristik adalah teknik untuk 

mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Menurut Nugroho 

Notosusanto (1978 : 36), heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak 

peristiwa masa lampau atau mencari sumber-sumber sejarah. Heuristik adalah 

kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan 

bahan penelitian (Sidi Gazalba, 1981 : 115). 

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk mengumpulkan sumber data 

yang sesuai dengan tema penelitian dengan cara mencari, membaca buku-buku 

dan surat kabar yang terdapat di perpustakaan kemudian mencatat sebagai 

bahan penulisan laporan hasil penelitian. 

 

2. Kritik 

Kritik merupakan kegiatan untuk menyelidiki data sejarah yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini dilakukan kritik sumber melalui dua cara yaitu 

secara intern dan ekstern. Menurut Dudung Abdurahman (1999 : 58), kritik 

intern yaitu kegiatan menguji sumber sejarah yang diketemukan berkenaan 

dengan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas). Kritik ekstern 

merupakan kritik terhadap keabsahan tentang keaslian sumber yang berkenaan 

dengan segi-segi fisik dari sumber (otentisitas). Menurut Louis Gottschalk 

Heuristik Kritik 
Sumber 

Interpretasi Historiografi  

Jejak-jejak 
peristiwa Sejarah 

Fakta Sejarah 
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(1986 : 102), kritik intern dilakukan untuk mencari kesahihan. Kritik intern ini 

untuk memastikan kebenaran isi sumber dengan cara membandingkan isi 

antara sumber yang satu dengan sumber yang lain. Kritik ekstern merupakan 

kritik terhadap keaslian sumber yang berkenaan dengan segi-segi fisik dari 

sumber yang diketemukan. 

Menurut Sartono Kartodirdjo (1993 : 16) kritik meliputi kritik intern 

dan kritik ekstern. Kritik intern berkaitan dengan kredibilitas dari sumber 

sejarah, yaitu apakah cerita, isi, dan faktanya dapat dipercaya dan dapat 

memberikan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini kritik intern 

dilakukan dengan cara membandingkan sumber satu dengan sumber lain (surat 

kabar dan buku-buku), apakah sumber-sumber tersebut sesuai dengan fakta 

yang ada atau banyak dipengaruhi oleh subyektifitas pengarangnya dan apakah 

sumber tersebut sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Misalnya buku yang 

berjudul Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika karangan Mohammad 

Shoelhi berisi tentang perlawanan beberapa negara terhadap AS termasuk 

perlawanan Korea Utara terhadap AS terkait dengan kepemilikan persenjataan 

nuklir di Korea Utara. Buku ini dibandingkan dengan buku karangan Yang 

Seung Yoon dan Mohtar Mas’oed yang berjudul Masyarakat, Politik dan 

Pemerintahan Korea yang memuat konstelasi politik internasional dan 

Semenanjung Korea pada masa pasca Perang Dingin. Dari sumber tersebut 

dilengkapi dengan surat kabar (Kompas, Gatra dan Tempo) yang memuat 

berita tentang nuklir Korea Utara dan ketegangan Korea Utara dengan AS. Dari 

perbandingan ini diharapkan diperoleh fakta sejarah yang diperlukan untuk 

menjawab rumusan masalah. 

Kritik ekstern berkaitan dengan apakah sumber data yang didapat 

otentik atau tidak. Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan melihat 

tanggal, bulan, tahun pembuatan sumber, dan pengarang mengenai latar 

belakang pendidikannya. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melihat tanggal, bulan, dan tahun pembuatan pada sumber tersebut. Misalnya 

buku yang berjudul Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika karangan 
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Mohammad Shoelhi yang ditulis tahun 2003 dan sumber yang berasal dari 

surat kabar seperti Kompas, Gatra, dan Tempo yang diterbitkan pada tahun 

1993-2003 yang memuat berita ketegangan AS dengan Korea Utara dan 

kepemilikan nuklir Korea Utara. 

 

3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah disebut pula dengan analisis sejarah. 

Analisis ini berarti menguraikan, secara terminologi berbeda dengan sintesis 

yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang 

sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Interpretasi bertujuan untuk 

melakukan penyatuan dari sejumlah data yang diperoleh dari sumber-sumber 

sejarah yang didukung dengan teori-teori yang ada kemudian ditemukan fakta 

sejarah. (Kuntowijoyo,1995: 100). 

Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan memberikan 

penafsiran terhadap data sejarah yang telah diperoleh, kemudian 

menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain. Data yang saling 

berkaitan dirangkai sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dan 

menyeluruh tentang peristiwa yang diteliti. Misalnya dalam kajian teori 

digunakan teori politik luar negeri yang dikemukakan oleh Andrik Purwasito 

bahwa politik luar negeri dibentuk oleh suatu negara untuk mencapai 

kepentingan nasional. Teori Andrik Purwasito diperkuat oleh teori Sumpena 

Prawirasaputra, bahwa politik luar negeri adalah kumpulan kebijaksanaan 

suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya dan didukung 

teori Cartlon Clayer Rodee, yang mengatakan bahwa politik luar negeri adalah 

pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan 

kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain. Teori politik luar 

negeri ini digunakan untuk melihat kebijakan politik luar negeri Korea Utara 

atas intervensi AS terkait dengan masalah nuklir yang dikembangkan pada 

tahun 1994-2002. 
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4. Historiografi 

Historiografi merupakan kegiatan menyusun fakta sejarah mejadi sebuah 

kisah yang disajikan dalam bentuk cerita sejarah. Kisah atau cerita sejarah 

tersebut disajikan dalam bentuk tulisan. Pada tahap ini yang dilakukan adalah 

memaparkan hasil penelitian secara tertulis dengan bahasa ilmiah, menjelaskan 

mengenai apa yang telah diteliti beserta argumentasinya secara sistematis. 

Historiografi hendaknya dapat membawa pembaca untuk bersikap positif terhadap 

peristiwa sejarah. Langkah ini akan menghasilkan suatu penelitian yang berwujud 

skripsi tentang “Kebijakan Politik Korea Utara atas Intervensi Amerika Serikat 

(1994-2002). 

 

 

 
BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

 
A. Sekilas Tentang Korea Utara 

 

1. Keadaan Geografis Korea Utara 

Republik Demokrasi Rakyat Korea (Choson Minchu Chui Immin 

Konghwa Guk) merupakan nama resmi Korea Utara, yakni sebuah negara republik 

di Semenanjung Korea bagian utara, Asia Timur, yang terletak antara 33º-43º 

Lintang Utara dan 124º-131º Bujur Timur, dan mempunyai luas wilayah 121.730 

km² (47.399 mil²) (Ernes, 2004 : 196). Korea Utara berbatasan dengan Republik 

Rakyat Cina (RRC) dan Uni Soviet di sebelah utara, Laut Jepang di sebelah timur, 

Korea Selatan di sebelah selatan dan Laut Kuning di sebelah barat. Korea Utara 

tergolong wilayah yang bergunung-gunung atau berupa daratan tinggi dengan 

lahan pertanian yang terbatas. Wilayah Korea Utara bagian tengah hampir 

seluruhnya berupa bukit dengan puncak yang bergelombang dan beberapa gunung 

terbesar berada di sepanjang pantai timur. Wilayah ini mencakup Pegunungan 

Berlian, yang terkenal dengan gunung-gunungnya yang tertutup hutan, banyak air 
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terjun dan pemandangan alam. Dataran rendah yang terbesar di Korea Utara 

terletak di sekitar ibu kota Pyongyang (Grolier International, 2003 : 56). 

Korea Utara mempunyai arti penting di kawasan Asia Timur Laut, karena 

posisi geografi Korea Utara yang strategis. Pelabuhan Angkatan Laut Rusia, 

Vladivostok, berada dekat dengan Korea Utara. Di sebelah Utara terdapat sungai 

utama yakni Yalu dan Tumen, yang menjadi tapal batas bagian utara yakni dengan 

Cina-Rusia. Kedua sungai, Yalu dan Tumen berasal dari gunung Baekdu, yang 

berarti gunung bertopi putih dan dianggap oleh rakyat Korea sebagai gunung suci. 

Gunung Baekdu merupakan gunung tertinggi di Korea Utara, dengan tingginya 

yang mencapai 2.744 m dari permukaan air laut (Yang Seung-Yoon dan Mochtar 

Mas’oed, 2003 : 2). 

Pantai barat dan pantai timur di Korea Utara, cukup berbeda. Pantai Barat 

(Laut Kuning) berlekuk-lekuk dan terdapat banyak pulau, sedangkan pantai timur 

(Laut Jepang) tidak begitu berlekuk-lekuk dan hanya terdapat beberapa pulau. 

Pelabuhan yang terdapat di pantai barat jauh lebih banyak daripada pelabuhan di 

pantai timur (Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 139). 

Iklim Korea Utara adalah sedang, yang dipengaruhi faktor benua Asia. 

Pada musim dingin, udara kering dan angin bertiup dari pusat tekanan tinggi di 

Siberia. Pada bulan Januari, suhu udara turun sampai di bawah titik beku, yakni 

dengan suhu -9,5ºC, bahkan di kawasan pegunungan suhunya lebih rendah. Pada 

musim panas suhu udara berkisar dari 20ºC hingga 24ºC. Dari arah tenggara 

bertiup angin laut dengan udara hangat dan lembab yang membawa hujan pada 

musim panas. Curah hujan berkisar dari sekitar 600 mm hingga lebih dari 1.300 

mm per tahun (Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 140). 

 

2. Keadaan Penduduk Korea Utara 

Penduduk Korea adalah keturunan dari suku Tungusik, yang berpindah ke 

Semenanjung Korea dari Asia Tengah ribuan tahun sebelum Masehi. Pada tahun 

2000 jumlah penduduk Korea Utara adalah  23.486.550 jiwa. Di Korea Utara, arus 
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urbanisasi meningkat setelah diadakan industrialisasi (sejak tahun 1945), sehingga 

terjadi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Korea Utara belum 

mengalami masalah kelebihan penduduk, karena masih banyak tenaga kerja yang 

diperlukan. Penduduk yang tinggal di sepanjang garis pantai sangat padat dan 

sedikit penduduk yang tinggal di daerah pedalaman. Mayoritas penduduk Korea 

Utara adalah suku bangsa korea, sehingga penduduk Korea Utara homogen, 

bentuk fisik penduduk suatu daerah hanya sedikit berbeda dari bentuk fisik 

penduduk daerah lainnya, demikian pula ciri kebudayaannya (Ensiklopedi 

Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 140). 

Pendidikan di Korea Utara gratis dari biaya pemerintah sampai anak 

berusia 11 tahun dan wajib dilaksanakan. Hal ini mencakup 1 tahun di taman 

kanak-kanak, 4 tahun di sekolah dasar atau sekolah rakyat, dan 6 tahun di sekolah 

menengah. Pada saat orang tua anak sedang bekerja, anak-anak dapat menghadiri 

taman indria yang gratis dan dikelola oleh negara. Berbagai kursus tersedia di 

Universitas Kim Il Sung, di berbagai sekolah kesehatan, sekolah teknik, dan di 

lembaga pendidikan yang diselenggarakan di pabrik-pabrik serta daerah pedesaan. 

Lebih dari 90% penduduk Korea Utara sudah bebas dari buta huruf (Grolier 

International, 2003 : 60). 

Secara rinci keadaan penduduk Korea Utara tampak pada tabel berikut : 

Tabel 1. Keadaan Penduduk Korea Utara : 

Berdasarkan Keterangan Jumlah (dalam prosentase) 

dari jumlah penduduk 

Etnis Etnis Korea 

Etnis Cina 

99,8 

0,2 

Agama Budha 

Kristen Protestan 

Kristen Katholik 

84 

13 

3 
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Tempat Tinggal Kota 

Desa 

62 

38 

Sumber : Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 140 

 

Dalam bidang ekonomi, pemerintah Korea Utara menasionalisasi seluruh 

lahan dan menghapus kepemilikan pribadi atau sistem pertanian lama. Pertanian 

kolektif yakni tanah pertanian diorganisasikan dan dikerjakan secara bersama 

antar petani menggantikan pertanian pribadi. Kuota produksi pertanian ditentukan 

oleh pemerintah. Para petani diharuskan memenuhi kuota, tetapi petani dapat juga 

menanam bahan pangan sebanyak mungkin di petak-petak kecil yang disewa atau 

yang dimiliki oleh petani. Produksi biji-bijian semakin meningkat, ada perbaikan 

irigasi dan meningkatnya penggunaan mesin. Bajak dan alat-alat pertanian sudah 

dimekanisasikan. Pupuk dan obat hama untuk pertanian diproduksi sendiri 

(Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 143). 

Hasil panen dari lahan penduduk Korea Utara antara lain : padi, jagung, 

kentang, gandum, tembakau, kapas dan buah-buahan. Dari hutan pinus dan hutan 

cemaranya, Korea Utara menghasilkan kayu dalam jumlah besar setiap tahun. 

Sedangkan hewan ternaknya yaitu babi, lembu, biri-biri dan kambing. Para 

nelayan Korea Utara menghasilkan ikan tangkapan jutaan ton per tahun. 

Pembangunan armada perikanan dengan pabrik dan alat pendingin dimulai pada 

tahun 1967 (Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 144). 

Pertambangan dan industri dikembangkan, batu bara, bijih besi, timbel dan 

seng merupakan mineral utamanya. Mineral ini digunakan untuk menghasilkan 

baja, mesin, pupuk, dan bahan kimia yang diperlukan oleh pemerintah untuk 

memodernisasi angkatan bersenjata, pertanian, dan industri negara. Korea Utara 

memiliki industri tekstil yang besar dan sedang meningkatkan produksi sepatu, 

perkakas dapur, mesin jahit, pesawat televisi, jam dan barang konsumen lainnya. 

Transportasi dan fasilitas energi di Korea Utara sedang dimodernisasi (Grolier 

International, 2003 : 61). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 40 

Pusat perdagangan dan industri Korea Utara terletak di Pyongyang, kota 

terbesar yang merupakan ibukota Korea Utara serta wilayah di barat daya, yakni 

di sekeliling Pyongyang. Besi dan baja diproduksi di Hwanghae, Kimcheak, 

Kangsong dan daerah lain. Hasil industri berupa mesin dan peralatannya, bahan 

kimia, tekstil, semen, sebagian diekspor ke negara-negara komunis. Industri 

dipusatkan di barat daya, yakni di sekeliling ibukota Pyongyang. Kota terkemuka 

lain di Korea Utara adalah Hamhung, sebuah kota industri dipantai timur. 

Hungnam, Wonsan dan Chongjin merupakan kota pelabuhan (Grolier 

International, 2003 : 62). 

Sebagian perdagangan Korea Utara dilakukan dengan negara-negara 

Komunis. Barang impor yang utama adalah bahan bakar minyak, batu bara, 

mesin, alat-alat transportasi, barang kimia dan bahan tekstil. Sedangkan barang 

ekspor yang utama adalah mineral, besi, baja, semen dan hasil pertanian 

(Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 145). 

 

3. Sejarah Korea Utara 

 Ribuan tahun sebelum masehi (sekitar 3000-2000 SM) menandakan 

adanya pemukiman yang tersebar di wilayah semenanjung Korea. Pada masa ini 

masyarakat hidup dari berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam serta 

berkembang sampai terbentuknya masyarakat yang hidup dari pertanian. 

Perkembangan lain adalah terjadinya interaksi sosial ke arah pembentukan suku-

suku bangsa. Pada tahun 1000 SM berdiri kerajaan besar yang membangun 

peradapan Korea, yakni Kerajaan Kochosun (Chosun Kuno). Kerajaan Kochosun 

menjadi pusat kekuatan daerah Timur Laut (Jepang dan Cina bagian tenggara) 

dengan sistem pertanian yang terus berkembang melalui penggunaan alat-alat 

besi. Kemajuan ini disertai dengan kehidupan sosial yang dinamis, yang ditandai 

dengan upacara-upacara sosial-keagamaan. Pada tahun 118 SM, Kerajaan Han (di 

dataran Cina) menyerang ibukota kerajaan yang menyebabkan runtuhnya 

Kerajaan Kochosun (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 3). 
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Pada abad ke-1M, muncul tiga kerajaan di sekitar Semenanjung Korea, yaitu 

Kerajaan Koguryo, Paekche, Silla. Ketiga kerajaan ini terus berusaha untuk 

meningkatkan kekuatan dan memperluas wilayahnya, sehingga mengakibatkan 

pertikaian di antara mereka. Setelah melalui pertikaian-pertikaian, Kerajaan Silla 

mempersatukan (penyatuan pertama) ketiga kerajaan dengan sebutan Kerajaan 

Silla Bersatu. Kerajaan Silla Bersatu berhasil menggabungkan seni-budaya tiga 

kerajaan. Agama Budha mulai berkembang seiring dengan perkembangan seni-

budaya ketiga kerajaan (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 10). 

Kerajaan Silla Bersatu berusaha menstabilkan keadaan sosial politik 

dengan membuat peraturan-peraturan baru yaitu sistem pemerintahan diperbarui 

dengan ditetapkannya sembilan chu (propinsi) dan lima sogyong (kota 

administratif). Untuk perkembangan bidang sosial, berbagai kantor pemerintah 

dibangun dan Kukhak (tempat untuk belajar kesusastraan) dibuka. Pada tahun 681 

M, Kerajaan Silla Bersatu mengalami perkembangan dalam berbagai bidang 

meliputi : politik, ekonomi, perdagangan, agama, teknologi, dan seni budaya. 

Kerajaan Silla Bersatu mencapai puncak kejayaan selama 100 tahun, tetapi 

menjelang akhir abad ke-8 terjadi kekacauan. Di daerah-daerah muncul 

pemberontakan terhadap pemerintah pusat, kaum petani yang semakin miskin 

melakukan pemberontakan dan akhirnya menjadi salah satu penyebab runtuhnya 

kerajaan (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 20). 

Setelah runtuhnya Kerajaan Silla Bersatu, muncul Kerajaan Parhae dan 

Kerajaan Koryo. Pada tahun 1392, Kerajaan Parhae dan Kerajaan Koryo 

mengalami kekacauan akibat kudeta dari kaum militer, yang selanjutnya 

melahirkan sebuah kerajaan baru yang didukung oleh kaum sarjana, yakni 

Kerajaan Chosun. Pada abad ke-15 (sekitar tahun 1400-1418), yaitu pada tahap 

permulaan Kerajaan Chosun, terbentuk kaum yangban atau bangsawan, kaum 

pejabat sipil dan pejabat militer. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Chosun 

mengadakan hubungan perdagangan dengan Cina. Pada tahun 1519 terjadi 

perbedaan pendapat di kalangan pemimpin kerajaan dan lemahnya pertahanan 

kerajaan mengakibatkan serangan Jepang (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 48). 
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Akibat serangan dari bangsa Jepang, pada abad ke-18 pemerintah Kerajaan 

Chosun menjalankan serangkaian kebijakan reformasi di bidang politik, ekonomi 

dan militer. Dalam bidang politik dibentuk sistem politik sentralisasi yakni 

memusatkan kekuatan politik pada raja melalui pembaharuan sistem birokrasi. 

Dalam bidang ekonomi, pemerintah berusaha untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian melalui pencarian lahan baru, pembangunan sarana irigasi, dan 

pengaktifan kegiatan pemeliharaan ulat sutera. Untuk meningkatkan kegiatan 

perdagangan pemerintah mengembangkan industri kerajinan tangan dan 

menyediakan pasar di setiap daerah. Dalam bidang militer, kerajaan menerapkan 

pelaksanaan wajib militer pada anak laki-laki yang telah berusia 16 tahun. 

penduduk yang tidak mengikuti wajib militer diharuskan membayar sejumlah 

uang untuk membiayai kegiatan militer. Kerajaan Chosun juga mendirikan lima 

markas besar militer untuk mengontrol pasukan (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 35). 

Memasuki abad ke-19, Kerajaan Chosun mengalami kekacauan, karena 

pergantian kekuasaan, yaitu muncul pemberontakan-pemberontakan di berbagai 

daerah. Menghadapi situasi sosial-politik yang kacau, pemerintah melakukan 

serangkaian usaha untuk mengatasi. Kerajaan Chosun menerapkan langkah-

langkah pembaharuan sistem politik, ekonomi dan sosial. Pada pembaharuan 

sistem politik, Kerajaan Chosun memisahkan antara kepentingan istana dan 

kepentingan pemerintahan, meniadakan ujian pegawai sipil, dan memperbarui 

sistem pemerintahan di daerah. Di bidang ekonomi, pemerintah mendirikan badan 

khusus keuangan dan memperbaiki sistem pembayaran pajak. Di bidang sosial, 

pemerintah menghapus status masyarakat, memberi ijin kepada para janda untuk 

menikah kembali, dan mencabut hukuman penyiksaan. Pemerintahan mendirikan 

Yugyong Kongwon sebagai tempat belajar bahasa asing, matematika, ilmu alam, 

sejarah dan politik. Perubahan yang cepat di bidang sosial maupun ekonomi 

mempengaruhi kehidupan rohani masyarakat Kerajaan Chosun dan mendorong 

aktivitas keagamaan. Pada tahun 1883, pemerintah menerbitkan surat kabar yang 

pertama kali dalam sejarah Korea yang diberi nama Hansong Sunbo. Pemerintah 

berhasil dan kehidupan masyarakat Kerajaan Chosun mengalami berbagai 

kemajuan di segala bidang yang membawa Kerajaan Chosun pada akhir 
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kejayaannya menjadi salah satu kerajaan yang dilirik oleh pihak asing yakni 

Jepang (Djoko Suryo, dkk, 2005 : 65). 

Pada tahun 1904-1905, Jepang bergerak ke Semenanjung Korea dan 

merebut kedaulatan Kerajaan Chosun. Imperialis Jepang menjajah bangsa Korea 

secara kejam yang dimulai pada awal tahun 1910 dengan menggunakan kekuatan 

militernya. Jepang merampas tanah, bahan pangan, sumber-sumber alam maupun 

tenaga kerja dari Kerajaan Chosun. Bangsa Korea terus berjuang melawan 

penjajahan Jepang hingga akhirnya muncul Gerakan Kemerdekaan 1 Maret yakni 

gerakan yang disiapkan secara seksama oleh pemimpin bangsa Korea antara lain 

Son Byong Hui, Yi Sung Hun dan Han Yong Un. Pada tanggal 1 Maret 1919 di 

Taman Pagoda, penduduk bergandeng tangan melambai-lambaikan bendera 

nasional Taeguk dengan meneriakkan kemerdekaan Bangsa Korea setelah 

dibacakan proklamasi kemerdekaan Bangsa Korea. Gerakan ini mewariskan 

semangat perjuangan kepada bangsa Korea untuk melawan imperialis Jepang. 

Gerakan Kemerdekaan 1 Maret juga mendorong lahirnya Pemerintahan 

Sementara Republik Korea (Anonim, 1995 : 187). 

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada 

Sekutu, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang mengakibatkan 

Korea merdeka. Pasukan Uni Soviet menangani pasukan Jepang yang menyerah 

di wilayah Korea di sebelah utara pada garis 38º Lintang Utara (LU), sedangkan 

pasukan AS seluruhnya ditarik untuk menyelesaikan masalah tawanan Jepang di 

Korea sebelah selatan. Segera setelah tiba di sepanjang garis 38º LU yang 

membelah Korea Utara dari barat ke timur, pasukan Uni Soviet membangun tirai 

besi yang membagi wilayah itu menjadi dua bagian yang lebih kurang sama besar. 

Sejak itu, tidak ada seorangpun dari Korea bagian selatan diizinkan melintasi garis 

perbatasan tersebut (Mohammad Shoelhi, 2003 : 184). 

Menurut Thomas Obe yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi (2003 : 184), 

penjagaan perbatasan yang ketat itu menunjukkan adanya niat Uni Soviet untuk 

menggunakan garis penyerahan (Jepang), yaitu 38º LU sebagai garis perbatasan 

yang memisahkan Korea dalam dua zona. Hal itu memperlihatkan tidak adanya 

niat Uni Soviet keluar dari Korea Utara dan membiarkan Korea Selatan menjadi 
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sebuah negara merdeka dengan bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada 

tanggal 15 Agustus 1948, PBB menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) di 

Semenanjung Korea yang kemudian melahirkan negara baru Republik Korea yang 

berlandaskan paham demokrasi kapitalis dengan Syng Man Rhee sebagai 

presiden. Uni Soviet tidak mengijinkan rakyat Korea Utara mengikuti pemilu dan 

menyatakan Korea Utara akan menggelar pemilu sendiri. Dengan bantuan Uni 

Soviet, pada tanggal 15 September 1948, rakyat Korea Utara mendirikan negara 

Republik Demokrasi Rakyat Korea yang berlandaskan paham sosialis komunis di 

bawah pimpinan Kim Il Sung. 

Setelah diadakan pemilu di Semenanjung Korea, AS mulai melaksanakan 

program rekontruksi sipil di Korea Selatan. Sebaliknya Uni Soviet sibuk 

membangun mesin perang di zona yang dikuasainya dengan mengelola dan 

melatih Angkatan Darat Korea Utara digunakan untuk menyusup ke Korea 

Selatan dan bertujuan menjadikan seluruh wilayah Semenanjung Korea sebagai 

wilayah yang berada di bawah pengaruh komunis Korea Utara. Pada tanggal 25 

Juni 1950, dalam upaya menaklukkan Korea Selatan pasukan angkatan bersenjata 

Korea Utara menyerbu dan melintasi garis 38º LU. Peristiwa ini menjadi titik 

awal Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun (hingga 17 Juli 1953). 

Dua negara yang berperan sebagai penengah saat itu adalah AS yang mewakili 

Korea Selatan dan Cina mewakili Korea Utara  (Mohammad Shoelhi, 2003 : 185). 

Perang Korea mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat dan 

meninggalkan keretakan di antara orang Korea. Setelah perang selesai kedua 

pihak saling berhadapan di seberang DMZ (Demiliterized Zone) atau daerah bebas 

militer. Korea Utara menginginkan unifikasi komunis sedangkan Korea Selatan 

menganggap pemerintahannya sebagai satu-satunya entitas yang sah di 

Semenanjung Korea. Sampai saat ini Korea Selatan dan Korea Utara belum 

pernah menandatangani perjanjian perdamaian. Hal inilah yang menyebabkan 

masih berlanjutnya ketegangan di Semenanjung Korea (Sapardi Djoko Damono, 

2003 : 46). 

 

4. Kepemilikan Energi Nuklir Korea Utara 
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Korea Utara mulai tertarik pada program pengembangan nuklir sejak 

pertengahan tahun 1950-an. Di bawah tekanan AS dan kondisi yang menggantung 

sejak gencatan senjata pada tahun 1950, Korea Utara dihadapkan pada sistem 

pertahanan yang merosot. Untuk mendongkrak kekuatan persenjataan dan 

memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, nuklir dipilih sebagai alternatif yang 

menjanjikan. Program ini berjalan di bawah asistensi beberapa negara di Timur 

Tengah, sementara untuk material radioaktif diperoleh dari Jepang, Rusia dan 

Cina (Angkasa, 3 Desember 2002). 

Fasilitas nuklir Korea Utara dimulai dengan pemrosesan uranium alam di 

dekat kota Suchon dan Pyongsan pada pertengahan tahun 1960-an. Tambang 

uranium itu mampu menghasilkan empat juta ton uranium. Pada tahun 1965 Uni 

Soviet membantu Pyongyang mendirikan pusat riset di dekat kota Yongbyon, 

yang dilengkapi reaktor nuklir. Tenaga spesialis di Yongbyon berhasil membuat 

efisien reaktor Uni Soviet sehingga bisa meningkatkan pengayaan uranium dari 

10% menjadi 80%. Pada tahun 1977, Pyongyang mulai membangun reaktor 

risetnya sendiri (Tempo, 12 Januari 2003). 

Program pengembangan nuklir ini berlanjut pada tahun 1980 dengan skala 

fasilitas yang lebih besar di Yongbyon. Masyarakat internasional sangat takut 

terhadap kemungkinan pengembangan bom nuklir oleh Korea Utara, karena 

negara yang tertutup terhadap dunia luar itu tidak bisa dipercaya oleh masyarakat 

internasional dan kebijakan negara ini tidak dapat diperkirakan oleh dunia luar. 

Pada tahun 1980-an, AS mulai mengetahui program nuklir Korea Utara, yang 

dicurigai tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga senjata nuklir. Oleh karena 

itu, AS tetap menempatkan salah satu pangkalan militernya di Korea Selatan. 

Federasi Ilmuwan AS (FAS) mengatakan bahwa fasilitas nuklir Korea Utara 

terdapat di 17 lokasi. Fasilitas nuklir itu berupa tambang uranium, pabrik bahan 

bakar nuklir, reaktor nuklir, fasilitas pemrosesan ulang, dan fasiltas riset. Pada 

tahun 1985 Korea Utara menadatangani kesepakatan non proliferasi nuklir yang 

terkenal dengan NPT (Treaty on the Non ploriferation of Nuclear Weapon) yakni 
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perjanjian pembatasan program nuklir (The Research Institute for National 

Unification, 1994 : 53). 

Menurut laporan intelijen AS, pada tahun 1985 Korea Utara memulai 

program senjata nuklir dan mendirikan reaktor rahasia berkapasitas 200 megawatt 

di Taechon dan Yongbyon serta melakukan uji coba peledakan yang pertama  

pada tahun 1988. Setelah melakukan uji coba peledakan muncul berbagai tekanan 

internasional yang memaksa Korea Utara untuk tidak mengembangkan senjata 

nuklir dan mematuhi NPT (Tempo, 12 Januari 2003). 

Pada tahun 1989, satelit pengintai AS menyatakan bahwa Korea Utara 

terus memproses ulang plutonium di Yongbyon dan menguji komponen bom 

nuklir. Korea Utara semakin giat mengembangkan teknologi nuklir setelah 

runtuhnya Uni Soviet. Hal ini dianggap mengkhawatirkan oleh Korea Selatan dan 

AS. Korea Selatan mengadakan perjanjian dengan Korea Utara pada tanggal 31 

Desember 1991 yakni “Joint Declaration on Denuclearizing the Korean 

Peninsula” yakni perjanjian larangan pengembangan senjata nuklir di 

Semenanjung Korea. Pada tanggal 7 Januari 1992, Korea Utara menadatangani 

“The Nuclear Safeguard Measures Agreement” yakni kesepakatan perlindungan 

nuklir dengan IAEA (International Atomic Energy Agency) yakni badan pengawas 

atom PBB. Dengan adanya kesepakatan ini, IAEA berhak mengadakan inspeksi 

ke Korea Utara untuk menyelidiki program pengembangan nuklir agar tidak 

digunakan untuk membuat senjata nuklir (The Research Institute for National 

Unification, 1994 : 54). 

Berbagai alasan Korea Utara mengembangkan program nuklir antara lain 

untuk pengganti sumber energi listrik, untuk tujuan pertahanan dan keamanan. Di 

samping itu Korea Utara menuduh AS mengingkari “Agreed Framework 1994” 

yang disepakati dengan menunda pengapalan 500.000 ton minyak ke Korea Utara, 

karena Korea Utara menjalankan program persenjataan nuklir. Korea Utara juga 

berambisi menjadi negara nuklir. Dengan memiliki senjata nuklir negara ini 

menyandang prestise, mampu survive dan mempunyai sarana blackmail. Korea 

Utara berpendapat, kepemilikan senjata nuklir merupakan hak negara berdaulat 
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untuk mempertahankan kebebasan bangsa dan keamanan (Kompas,12 Mei 2003). 

Korea Utara diduga mengembangkan fasilitas nuklir untuk memperbesar posisi 

tawar internasionalnya agar banyak negara besar yang bisa membantu masalah 

domestik mereka. Dalam perkembangan terakhir, Korea Utara mensyaratkan 

bantuan bahan bakar minyak sebagai prasyarat dihentikannya pembangunan 

fasilitas nuklir tersebut. Satu di antara beberapa hal yang mendorong campur 

tangan AS ke Korea Utara adalah kebijakan Korea Utara mengekspor teknologi 

nuklir ke Iran, Suriah dan Mesir (Tempo, 19 Mei 2002). 

Beberapa kota di Korea Utara menjadi tempat pengembangan nuklir, 

berikut tabel fasilitas-fasilitas nuklir Korea Utara : 

Tabel 2. Tempat Fasilitas-fasilitas Nuklir Korea Utara 

Kota Fungsi Kota Fungsi 

Yongbyon Pusat reaktor (gas-grafit) 

Pemrosesan ulang nuklir 

Penyimpanan sampah nuklir 

Pengolahan bahan nuklir 

Pengetesan bahan ledakan 

Pyongyang Riset/pengembangan 

Taechon Pusat reaktor (gas-grafit) Pyongsan Tambang uranium 

Pemrosesan uranium 

Pemrosesan ulang nuklir 

Kusong Pemrosesan uranium Unggi Tambang Uranium 

Kumchang-ri Pemrosesan ulang nuklir Nanam Riset/pengembangan 

Sunchon  Tambang uranium Kilchu Riset/pengembangan 

Pakchon  Tambang uranium 

Riset/pengembangan 

Sinpo Reaktor (air) 
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Kota Fungsi Kota Fungsi 

Pemrosesan uranium 

Pyongsong Riset/pengembangan Kumho Reaktor (air) 

Hamhung  Riset/pengembangan Hungnam Tambang uranium 

Wonsan  Riset/pengembangan   

Sumber : Tempo, 2 April 1994 

    Kompas, 5 Januari 2003 

 

Korea Utara mampu memiliki berbagai macam rudal yang siap tembak. 

Tidak hanya menjangkau negara-negara tetangganya, Korea Utara telah 

mengembangkan rudal dengan daya jelajah sampai ke Alaska dan Hawaii di 

Samudra Pasifik bahkan daratan AS, berikut tabel kemampuan rudal Korea Utara: 

Tabel 3. Rudal Korea Utara 

Jenis Status Jelajah 

(km) 

Tinggi 

(m) 

Muatan 

(kg) 

Asal Jangkauan 

Scud B Siap tembak 300 12,3 1.000 Rusia Korea Selatan 

Scud C Siap tembak 500 12,3 1.000 Rusia Korea Selatan  

Nodong Siap tembak 1.300 16.0 750 Korea 

Utara 

Korea 

Selatan, 

Jepang 

Taepo 

Dong-1 

Uji coba 1.500-

2.000 

16,0 770 Korea 

Utara 

Jepang 

Taepo 

Dong-2 

Uji coba 2.000-

5.000 

32.0 1.000 Korea 

Utara 

Alaska, 

Hawaii 

Taepo Pengembangan 10.000- 58.5 200 Korea AS 
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Dong-3 20.000 Utara 

Sumber : Tempo, 2 Maret 2003 

 

B. Kondisi Politik Korea Utara Pada Tahun 1994-2002 

 

Situasi politik dalam negeri Korea Utara mempunyai kedekatan dengan 

komunis dunia yang berpengaruh pada kehidupan politik dalam dan luar negeri. 

Dua aspek ini saling mempengaruhi, dari dalam negeri kedekatan dengan komunis 

Rusia dan Cina membuat komunis dalam negeri memiliki kekuatan dan dari luar 

negeri adanya pertentangan dengan Korea selatan dan AS. 

 

1. Sistem Pemerintahan Korea Utara 

Republik Demokrasi Rakyat Korea merupakan negara yang berdiri dengan 

mewarisi tradisi revolusioner yang patriotik dari rakyatnya, menjelma dari 

keinginan yang bulat dari bangsa yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan. 

Sistem pemerintahan Korea Utara terpusat pada Kepala Negara yakni Presiden 

yang sekaligus menjabat ketua Komite Sentral Partai Komunis. Presiden mewakili 

dalam hubungan dengan luar negeri dan pembuat kebijakan luar negeri. 

Sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sebagai asisten 

eksekutif utama Presiden, yang mengawasi departemen administratif. Roda 

pemerintahan dijalankan oleh sebuah kabinet di bawah pimpinan seorang perdana 

menteri. Sebelum meduduki jabatan, para anggota kabinet harus mendapat 

persetujuan dari badan legislatif (Majelis Rakyat Tertingi) dan Presidium Komite 

Sentral (Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Asia, 1990 : 142). 

Konstitusi negara lahir dari sidang pertama Supreme People’s Assembly 

(Majelis Rakyat Tertinggi) pada bulan September 1948. Kekuasaan politik di 

Korea Utara berada di tangan partai komunis (Partai Buruh Korea), partai politik 

satu-satunya di negeri ini. Semua calon dalam pemilihan umum ditentukan oleh 

partai. Dan semua pejabat pemerintah, termasuk para anggota Mahkamah Agung, 
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harus mendapat persetujuan dari partai sebelum diangkat. Semua badan-badan 

kekuasaan di Korea Utara menjalankan garis politik dari Partai Buruh Korea. 

Korea Utara di bawah pimpinan Partai Buruh Korea dan mempercayakan kepada 

perangkat negara serta kekuatan revolusioner dari massa buruh. Tugas utama 

pemerintah adalah memimpin pembangunan sosialis ke arah yang lebih 

memperkuat basis demokrasi (Annast, 1965 : 197). 

Badan tertinggi dari kekuasaan negara di Korea Utara adalah Supreme 

People’s Assembly (Majelis Rakyat Tertinggi). Kekuasaan legislatif Korea Utara 

dijalankan oleh Majelis Rakyat Tertinggi. Wakil-wakil dalam Majelis Rakyat 

Tertinggi dipilih dengan perimbangan satu untuk setiap 30.000 penduduk di 

seluruh negara untuk masa empat tahun. Majelis Rakyat Tertinggi menjalankan 

kekuasaan tertinggi negara. Majelis Rakyat Tertinggi mengadakan sidang dua kali 

setahun dan sidang luar biasa dapat diadakan apabila diperlukan. Undang-undang 

dikeluarkan oleh badan perwakilan tertinggi. Presidium Komite Sentral 

merupakan badan tertinggi dari kekuasaan negara yang membantu Majelis Rakyat 

Tertinggi dalam menjalankan fungsinya (Annast, 1965 : 197). 

Pemerintahan Korea Utara dibagi atas 9 propinsi (Chagang-do, Hamyong-

namdo, Hamyong-pukto, Hwanghae-namdo, Hwanghae-pukto, Kangwon-do, 

Pyongan-namdo, Pyongan-pukto, Yanggang-do), 3 kota khusus (Chongjin, 

Hamhung, dan Pyongyang) dan 1 distrik khusus (Kaesong-chigu). Setiap propinsi 

dibagi atas bagian-bagian yang lebih kecil, mulai dari kota besar hingga kamp 

pemukiman para pekerja. Di tiap-tiap daerah ini pemerintahan dijalankan oleh 

komite rakyat yang dipilih oleh majelis rakyat daerah. 

Majelis Rakyat Tertinggi memiliki 615 anggota. Badan ini bertugas 

memilih para anggota Presidium, Kabinet dan Mahkamah Agung. Menurut 

konstitusi, badan inilah organ pemerintahan tertinggi di Korea Utara, Kabinet dan 

Mahkamah Agung bertanggungjawab terhadap badan ini. Pengadilan tertinggi 

adalah Mahkamah Agung. Pengadilan di bawahnya meliputi pengadilan rakyat. 

Para hakim biasanya termasuk anggota Partai Komunis (Ensiklopedi Indonesia 

Seri Geografi Asia, 1990 : 143). 
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2. Kabinet dan Kekuasaan Daerah di Korea Utara 

Kabinet adalah badan eksekutif tertinggi dari kekuasaan negara dan badan 

administrasi negara. Kabinet diorganisir oleh Majelis Rakyat Tertinggi dan 

disusun oleh seorang Perdana Menteri. Kabinet mengeluarkan keputusan-

keputusan dan perintah berdasarkan kontitusi, dan peraturan. Kabinet berada di 

bawah Majelis Rakyat Tertinggi dan bertanggung jawab kepada Presidium. Dari 

struktur kabinet, lima komisi dibentuk untuk mengawasi sektor kunci industri, 

yaitu permesinan, penerangan (listrik), transportasi, pertambangan, dan industri 

bahan bangunan. 

Badan-badan kekuasaan daerah adalah perwakilan-perwakilan rakyat 

propinsi, kota, distrik dan desa yang diorganisir menurut pembagian administrasi 

wilayah. Perwakilan-perwakilan rakyat daerah terdiri dari wakil-wakil yang 

dipilih secara langsung oleh rakyat berdasar pemilihan yang demokratis. 

Perwakilan propinsi dipilih untuk jangka waktu empat tahun, sedangkan 

perwakilan rakyat kota, distrik dan desa untuk jangka waktu dua tahun. 

Perwalikan rakyat daerah dari berbagai tingkatan dapat membuat peraturan-

peraturan yang akan dijalankan dalam wilayah mereka selama tidak bertentangan 

dengan peraturan. Komite-komite rakyat daerah dari berbagai tingkatan adalah 

badan-badan eksekutif dari perwakilan rakyat daerah dan menjadi badan 

administrasi daerah. Komite-komite rakyat daerah dipilih oleh perwakilan-

perwakilan rakyat daerah dan bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing 

(Annast, 1965 : 198). 

 

3. Peradilan di Korea Utara 

Semua persoalan peradilan di Korea Utara ditangani oleh Supreme Court 

(pengadilan tertinggi/Mahkamah Agung), pengadilan propinsi, pengadilan kota, 

dan pengadilan distrik. Hakim dari pengadilan telah ditentukan oleh badan 

kekuasaan yang sesuai dengan macam pengadilan. Badan-badan prokurator 

disusun dari kantor prokurator tertinggi, kantor-kantor prokurator propinsi, kota 
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dan distrik. Kepala kantor prokurator adalah Prokurator Djenderal yang ditunjuk 

oleh Majelis Rakyat Tertinggi, sedangkan prokurator di berbagai tingkatan yang 

lain ditunjuk oleh Prokurator Djenderal (Annast, 1965 : 199). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara hierarki sistem pemerintahan Korea Utara tampak pada skema 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Negara/ 
Ketua Komite Sentral 

Partai Komunis 
(Presiden) 

Kepala Pemerintahan 
(Perdana Menteri) 

Majelis Rakyat Tertinggi 
(Supreme People’s Assembly) 

Presidium Komite Sentral 

Mahkamah Agung 
(Supreme Court/pengadilan tertinggi) 

· Pengadilan Propinsi 
· Pengadilan Kota 
· Pengadilan Distrik 

 

Legislatif  Eksekutif Yudikatif  
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4. Kepartaian di Korea Utara 

Partai Buruh Korea adalah kekuatan yang terorganisasi dan berdiri sebagai 

pelopor dari massa pekerja di Korea Utara, yang beranggotakan kaum intelektual, 

petani, dan mayoritas buruh. Partai Buruh Korea Utara mewakili kepentingan 

rakyat Korea Utara dan menjadi pewaris dari tradisi revolusioner yang dibangun 

oleh kaum komunis sejak perjuangannya melawan imperialis Jepang. Tujuan 

Partai Buruh Korea adalah mencapai kemenangan sosialisme dan menjalankan 

tugas-tugas revolusi anti-imperialis serta menegakkan masyarakat komunis. Partai 

Buruh Korea berjuang untuk mengkonsolidasi hubungan internasional dengan Uni 

Soviet dan negara-negara sosialis lainnya serta menegakkan perdamaian di dunia. 

Partai Buruh Korea merupakan perkembangan dari Organisasi Komite 

Partai Komunis Korea, yang dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dan menjadi 

Partai Buruh Korea pada tanggal 28 Agustus 1946. Partai Buruh Korea 

berkembang menjadi partai yang berkuasa dan sukses menjalankan tugas-tugas 

revolusioner yaitu membangun masyarakat Korea Utara dalam ideologi komunis 

(Annast, 1965 : 200). 

Ada pula organisasi-organisasi sosial di Korea Utara yaitu Federasi Serikat 

Buruh Korea, Liga Pemuda Demokrat Korea, Komite Mahasiswa Korea, 

Kabinet 

Badan Kekuasaan Daerah : 
· Perwakilan Rakyat Tingkat Propinsi 
· Perwakilan Rakyat Tingkat Kota 
· Perwakilan Rakyat Tingkat Distrik 
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Persatuan Wanita Demokrat Korea, Persatuan Petani Korea, Federasi Ummat 

Kristen Korea Utara, Federasi Ummat Budha Korea Utara, Federasi Sastrawan 

dan Seniman Korea, Persatuan Pengarang Korea, Persatuan Pemusik Korea, 

Persatuan Artis Korea, Persatuan Wartawan Korea, Lembaga Ilmu Sejarah, 

Himpunan Sarjana Korea, Persatuan Arsitek Korea, dan Lembaga-lembaga 

Persahabatan dengan negara-negara asing (Annast, 1965 : 201). 

 

5. Hubungan Antar Korea 

Sejak pemisahan Semenanjung Korea pada tahun 1945 oleh pasukan AS 

dan Uni Soviet serta pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 menyebabkan satu 

suku bangsa di Semenanjung Korea dipisahkan menjadi Korea Utara dan Korea 

Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan saling bermusuhan dan bertentangan 

ideologi. Hubungan pertentangan ini berkembang menjadi pemecahan tanah air 

dan pemisahan bangsa Korea. Setelah persetujuan gencatan senjata ditandatangani 

pada tahun 1953, sistem pembagian antar Korea diperkukuh. Bagi Korea Selatan, 

kawasan Korea Utara diaggap sebagai teritorial miliknya yang hilang dan harus 

dimiliki kembali, sebaliknya bagi Korea Utara, kawasan Korea Selatan merupakan 

daerah yang harus dikomuniskan dalam waktu singkat. Perbedaan itu menjadi 

lebih menonjol karena sistem kapitalisme di Korea Selatan semakin kuat dan 

sistem sosialisme di Korea Utara juga diarahkan agar dapat diwujudkan. Ideologi 

Korea Utara dan Korea Selatan yang jelas berbeda menyebabkan hubungan antar 

Korea menjadi saling menjauh (Yang Seung Yoon dan Mohtar Mas’oed, 2003 : 

117). 

Pada bulan April 1956, prinsip dasar untuk penyatuan secara damai di 

Semenanjung Korea ditegaskan dalam deklarasi “Penyatuan Kembali Negara 

Secara Damai” oleh Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi tidak terwujud. 

Pemisahan Semenanjung Korea pertama-tama memperlebar ketidaksamaan antara 

sistem politik dan ekonomi yang dimiliki oleh Korea Utara dan Korea Selatan. 

Perbedaan sistem antara Korea Utara dan Korea Selatan semakin mempertajam 

hubungan pertentangan. Pasca Perang Korea, konflik militer dan pertentangan 
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kekuatan militer sering kali terjadi, dan jarang diadakan dialog sampai tahun 

1960-an. Penyatuan antar Korea secara sempurna mengarah pada sistem politik 

tunggal, pemerintahan yang bersatu, tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat 

tetapi diperlukan waktu yang cukup panjang (Yang Seung Yoon dan Mohtar 

Mas’oed, 2003 : 119). 

Memasuki tahun 1970-an dunia internasional menjadi lebih damai. Korea 

Utara dan Korea Selatan saling mengakui pemerintahan masing-masing, hal ini 

menandai sebuah perubahan penting dalam sikap kedua Korea terhadap 

reunifikasi. Korea Selatan menyerukan untuk melakukan kompetisi perdamaian 

secara jujur dengan Korea Utara (Sapardi Djoko Darmono, 2001 : 46). Pada 

tanggal 20 September 1971, perwakilan dari Korea Utara dan Korea Selatan 

bertemu di desa Panmunjom dan memulai perundingan yang pertama. 

Kesepakatan yang bernama “Pernyataan Bersama antar Korea”, dicetuskan pada 

tanggal 4 Juli 1972, merupakan satu langkah penting menuju proses penyatuan 

kembali Korea. Dalam pernyataan tersebut, kedua belah pihak menyatakan 

pentingnya usaha untuk memulihkan dan mewujudkan kembali penyatuan Korea 

terlepas dari pembedaan sistem politik dan ideology (Djoko Suryo, dkk, 2004 : 

100). 

Pada tanggal 15 Agustus 1972, kedua negara sepakat mengenai pernyataan 

tiga prinsip untuk mencapai penyatuan secara damai. Ketiga prinsip tersebut 

adalah : kedua negara menghendaki perdamaian yang harus dicapai di 

Semenanjung Korea; kedua negara harus saling membuka diri dalam proses 

dialog dan kerjasama; dan penyatuan dua negara harus dicapai melalui pemilihan 

umum dengan pelaksanaan dan tata cara yang adil. Setelah pernyataan tersebut, 

Komite Koordinasi Utara-Selatan segera dibentuk, kemudian diadakan pertemuan 

di Seoul dan Pyongyang pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973. Setelah 

tahun 1973, kedua pemerintah Korea meneruskan pembicaraan secara berkala 

yakni pada tahun 1974, membicarakan tentang persetujuan perdamaian antar 

kedua Korea. Pada bulan Januari 1977, Korea Utara dan Korea Selatan 

mengadakan pertemuan perdamaian. Dan pada bulan Oktober 1980, diadakan 
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pembicaraan tentang program penyatuan Korea untuk mendirikan satu 

pemerintahan di Semenanjung Korea, yang dilanjutkan pada bulan Februari 1982 

untuk tercapainya proses perdamaian (reunifikasi) di Semenanjung Korea. Tetapi 

beberapa pertemuan perdamaian antar Korea tidak mencapai kesepakatan untuk 

penyatuan kembali Semenanjung Korea (Anonim, 1996 : 116) 

Menyadari situasi dan keadaan yang jelas berbeda antar Korea, maka 

pemerintah Korea Selatan mulai menekankan pentingnya kebersamaan, 

perdamaian dan peningkatan kerjasama. Pada tahun 1990, pemerintah Korea 

Selatan berusaha mengadakan kontak dan kerjasama dengan Korea Utara 

mengingat perekonomian nasional memburuk, usaha pemerintah Korea Selatan 

justru mengarahkan Korea Utara menuju sikap yang keras yakni meningkatkan 

kekuatan militer dan mengembangkan senjata modern. Korea Selatan pun tidak 

menyerah dan tetap berusaha mendekati Korea Utara untuk melakukan kebijakan 

diplomatik dan mengadakan beberapa pertemuan dengan Korea Utara (Yang 

Seung Yoon dan Mohtar Mas’oed, 2003 : 120). 

Kegigihan Korea Selatan dalam diplomasi dengan Korea Utara, membantu 

meningkatkan hubungan yang pernah melemah akibat perbedaan ideologi. Korea 

Utara dan Korea Selatan ikut serta menjadi anggota PBB secara serentak pada 

bulan September 1991. Lebih lanjut, landasan untuk dapat hidup bersama 

berdampingan antara Selatan dan Utara pada bulan Desember 1991, dengan 

“Perjanjian Dasar Selatan-Utara” yakni Korea Utara dan Korea Selatan 

menandatangani Persetujuan Rekonsiliasi, Non-Agresi dan Pertukaran serta 

Kerjasama. Perjanjian ini mengakui bahwa Selatan-Utara berada dalam 

“hubungan khusus untuk sementara waktu” dalam proses reunifikasi. Untuk 

meredakan  dan menghentikan ketegangan di Semenanjung Korea, maka Korea 

Utara dan Korea Selatan mengadakan pembicaraan antara Presiden Korea Utara 

Kim Il Sung dan Presiden Korea Selatan Kim Young Sam. Tetapi kematian Kim 

Il Sung pada tahun 1994 menghentikan usaha tersebut (Sapardi Djoko Darmono, 

2001 : 47). 
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Pertemuan puncak antara presiden Korea Utara, Kim Yong Il dan presiden 

Korea Selatan, Kim Dae Jung, pada tahun 1999 di Pyongyang, ibukota Korea 

Utara, mengandung arti dalam sejarah pemisahan Korea. Korea Utara dan Korea 

Selatan telah menghapuskan hubungan permusuhan dan menciptakan hubungan 

kerukunan dan hubungan kebersamaan yang damai. Korea Selatan, terus 

memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat Korea Utara serta berusaha 

mewujudkan reunifikasi bangsa Korea (Yang Seung Yoon dan Mohtar Mas’oed, 

2003 : 122). Berdasarkan pada kebijakan untuk memisahkan ekonomi dari politik, 

Korea Selatan memperluas kerjasama ekonomi antar Korea yang telah dimulai 

pada tahun 1998. Pada tahun 2002, dalam bidang perdagangan dan usaha bisnis, 

pemerintah Korea Selatan meningkatkan jumlah barang impor dan mengurangi 

pembatasan pengapalan fasilitas manufaktur ke Korea Utara (Sapardi Djoko 

Darmono, 2001 : 49). 

 

C. Hubungan Politik Korea Utara dan AS Pada Tahun 1994-2002 

 

Perang Dingin telah menimbulkan berbagai tantangan dan masalah baru 

antar negara, meskipun ada harapan akan terciptanya suatu tatanan dunia baru, 

suatu “a new world order” yang lebih damai, adil dan sejahtera bagi semua. 

Kenyataannya, harapan itu tidak terwujud. Dalam kurun waktu yang cukup lama 

masyarakat internasional akan dihadapkan pada “a new world dis-order”, suatu 

keadaan dunia yang di samping mencatat kemajuan-kemajuan nyata juga penuh 

dengan konflik, ketidakadilan dan ketidakpastian keputusan antar negara. Demikian 

pula yang terjadi di Semenanjung Korea (http://www.VOANews.com.20/03/2002). 

Permasalahan Semenanjung Korea bukan sekedar permasalahan internal 

negara dan bangsa Korea, tetapi juga merupakan masalah eksternal. Permasalahan 

Semenanjung Korea berlangsung dalam hubungan antar negara raksasa yang 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh besar bagi 

keuntungan dan keamanan masing-masing negara raksasa di sekitar Semenanjung 

Korea. Pertentangan antara negara raksasa dalam Perang Dingin berpengaruh 
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terhadap situasi di Semenanjung, sehingga berakhirnya Perang Dingin yang 

membawa konsekuensi bagi perubahan konstelasi politik internasional, pada 

gilirannya juga berpengaruh pada hubungan di Semenanjung Korea (Yang Seung 

Yoon dan Mochtar Mas’oed, 2003 : 127). 

Pasca Perang Dingin, masyarakat internasional menghadapi masalah 

perluasan senjata nuklir, sementara Korea Utara menolak pengawasan senjata 

nuklir yang dilakukan oleh IAEA. Ruang gerak Korea Utara secara regional 

maupun internasional sangat terbatas, sehingga Korea Utara menjadi negara yang 

cenderung tertutup, karena masyarakat internasional menekan dan memojokkan 

Korea Utara atas prasangka ideologis. Korea Utara mencoba membuka pintu 

kepada dunia luar, antara lain dengan AS, terlihat dari adanya sambungan telepon 

langsung antara Korea Utara dan AS. Kondisi ekonomi yang merosot di Korea 

Utara pada tahun 1991 membuat AS, Korea Selatan, Jepang, Cina, dan negara lain 

di kawasan Asia Timur, mencemaskan program persenjataan nuklir Korea Utara 

(Gatra, 18 Februari 1995). 

Pemerintah AS, di bawah Presiden Bill Clinton dengan keras meminta 

Korea Utara untuk menerima pengawasan senjata nuklir dan masuk kembali 

dalam NPT. Dalam situasi demikian, Semenanjung Korea menghadapi 

ketegangan baru yang memuncak pada tahun 1994 dengan penarikan Korea Utara 

dari kesepakatan IAEA dan persetujuan di Genewa antara Korea Utara dan AS 

(Yang Seung-Yoon dan Mochtar Mas’oed, 2003 : 128). 

Berdasarkan persetujuan Genewa “Agreed Framework” pada 21 Oktober 

1994, Washington berjanji untuk mengatur keuangannya yakni US$ 4,5 milyar 

apabila Korea Utara melakukan pembekuan program nuklir. Korea Utara setuju 

akan reaktor nuklir air ringan dan menghentikan reaktor yang lama yang bisa 

diprogram untuk membuat bom nuklir. AS ternyata tidak menepati janji untuk 

memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara, karena AS menuntut Korea 

Utara supaya terlebih dahulu menghentikan program pengembangan senjata 

nuklirnya (Gatra, 31 Desember 1994). 
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Korea Utara kecewa kepada AS yang dianggap mengingkari kesepakatan 

tahun 1994. Sebagai kompensasi, konsorsium internasional pimpinan AS akan 

memberikan bantuan teknis dan dana bagi pembuatan dua pusat listrik bertenaga 

air. Kompensasi itu juga tidak terlaksana karena berbagai isu politik dan 

keamanan di Semenanjung Korea. AS menghendaki Korea Utara untuk 

membekukan program senjata nuklirnya, baru kemudian AS mengerjakan 

pembuatan dua pusat listrik bertenaga air. Kekecewaan ini menyebabkan Korea 

Utara tetap tidak menghentikan program senjata nuklirnya (Kompas, 13 Desember 

2002). 

AS khawatir akan kekuatan dalam negeri Korea Utara. Kondisi ekonomi 

dalam negeri yang tidak menguntungkan ketika kelaparan merajalela di Korea 

Utara dijadikan alasan AS untuk mengirimkan bantuan ekonomi dengan syarat 

Korea Utara harus menghentikan program nuklirnya. Sejak perundingan di 

Genewa, AS berusaha meningkatkan hubungan diplomatik dan perdagangan 

dengan Korea Utara, tetapi tidak tercapai. 

Pada bulan Juni 1995, diadakan perundingan antara Korea Utara dan AS di 

Kuala Lumpur. Dalam perundingan ini, Korea Utara dan AS untuk sementara 

menyepakati prinsip umum digantinya reaktor grafit yang bisa dibuat menjadi 

bom nuklir dan hanya memiliki reaktor air ringan, bentuk reaktor ini akan 

diputuskan oleh KEDO. Dari pertemuan di Kuala Lumpur ini, Korea Utara setuju 

untuk membekukan fasilitas nuklirnya dengan imbalan Korea Utara memperoleh 

bahan bakar minyak dan peningkatan hubungan diplomatik serta perdagangan 

dengan AS (Gatra, 24 Juni 1995). Beberapa kali diadakan pertemuan antara Korea 

Utara dan AS sampai tahun 1999, tetapi belum dapat menyelesaikan masalah 

program pengembangan nuklir Korea Utara.  

Sampai saat ini AS dan Korea Utara sebenarnya masih dalam keadaan 

perang dingin, sebab, sejak Perang Korea usai pada tahun 1953, tidak ada 

perjanjian damai. Pada tahun 2000 Korea Utara mengirim utusan khusus ke AS 

untuk meminta pada AS agar menghapus Korea Utara dari dalam daftar hitam 

sebagai satu dari tujuh negara yang mensponsori terorisme karena kepemilikan 
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senjata nuklirnya. Sebaliknya, AS mempersoalkan program nuklir Korea Utara, 

teknologi rudal balistik dan penjualan senjata ke negara lain. AS menawarkan 

bantuan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) apabila 

Korea Utara mau membekukan program senjata nuklirnya. Tanda-tanda 

membaiknya hubungan AS dan Korea Utara seiring akan dijajakinya 

kemungkinan pembukaan kantor penghubung di ibukota masing-masing sebagai 

langkah awal untuk pertukaran duta besar (Tempo, 27 Oktober 2002). 

Pada tahun 2001 Korea Utara dan AS kembali saling bersitegang. AS 

berpendirian, Korea Utara harus terlebih dulu melepaskan program nuklir sebelum 

meningkatkan langkah di bidang politik, ekonomi serta militer. Sedangkan Korea 

Utara tetap berpendirian AS harus lebih dulu melepaskan politik memusuhi Korea 

Utara dengan mengusulkan AS untuk menandatangani perjanjian non agresi dan 

memberi ganti rugi berupa bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Sebenarnya AS 

mulai bosan perang mulut dengan Korea Utara. AS menyerahkan soal nuklir 

Korea Utara ke PBB. AS berharap secepatnya mengambil alih soal senjata nuklir 

Korea Utara, tetapi Korea Utara menduga, tindakan AS merupakan cara berkelit 

agar tidak berunding langsung dengan Korea Utara, karena dengan berunding 

langsung, Korea Utara menuntut AS menandatangani perjanjian non agresi, yang 

menjadi syarat penghentian program nuklir Korea Utara (Tempo, 2 Februari 

2003). 

Warisan permusuhan AS dengan Korea Utara dari Perang Dingin sempat 

terhenti saat Presiden AS, Bill Clinton mengajak Korea Utara berdialog. Prospek 

perbaikan ini kabur kembali saat Presiden George W. Bush menggantikan Bill 

Clinton. Presiden AS, George W. Bush meningkatkan sikap kerasnya kepada 

Korea Utara, karena Korea Utara masih mengembangkan senjata nuklir dan 

mengekspor peluru kendali jarak jauhnya ke negara-negara Timur Tengah. Dan 

sampai saat ini lebih dari 37.000 pasukan AS ditempatkan di Korea Selatan untuk 

menangkal serangan dari Korea Utara (Tempo, 19 Mei 2002). Hubungan Korea 

Utara dan AS semakin memburuk ketika pemerintah Korea Utara mendengar 

pidato kenegaraan Presiden AS, George W. Bush pada bulan Januari 2002, yang 
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menyebut Korea Utara sebagai poros kejahatan yang memiliki senjata perusak 

massal (Tempo, 12 Mei 2002). Korea Utara dan AS tidak mempunyai hubungan 

diplomatik, dan baru pada bulan Oktober 2002 diadakan pertemuan antara Korea 

Utara, AS dan Cina di Beijing (pertemuan pertama sejak krisis nuklir dan krisis 

hubungan antara Korea Utara dan AS). Saat itu Washington mengatakan Korea 

Utara mengakui memiliki program persenjataan nuklir, yang melanggar 

kesepakatan penghentian proyek itu pada tahun 1994. Pada pertemuan tersebut, 

Asisten Menlu AS, James Kelly meminta Korea Utara menghentikan program 

persenjataan nuklir. Sementara itu, negosiator Korea Utara, Li Gun mengatakan 

agar AS lebih dulu menandatangani perjanjian non agresi dengan Korea Utara dan 

memberi ganti rugi ekonomi serta pengakuan jaminan keamanan. Hasil akhirnya 

hanyalah sebuah kesepakan untuk mengadakan pertemuan lagi antara Korea Utara 

dan AS (Kompas, 25 April 2003). 

 

D. Intervensi AS ke Korea Utara Pada Tahun 1994-2002 

 

1. Latar Belakang Intervensi 

a. Faktor Politik (Strategi Global Amerika Serikat) 

Politik luar negeri AS mempunyai jangkauan global yang berprinsip pada 

tiga pola sentral, yakni pengalaman sejarah, penegakan ide-ide demokrasi dan 

kepentingan global. Ketiga pola sentral ini dapat digunakan untuk 

mempertahankan hegemoninya maupun memperbesar hubungan kerjasama 

dengan negara-negara lain. AS menjalankan politik yang aktif dalam percaturan 

politik internasional (Andrik Purwasito, 1994 : 24). 

Campur tangan negara besar dalam suatu negara atau kawasan sebenarnya 

bukan merupakan kejadian baru di Asia Timur. Dalam lintasan sejarah, gejala ini 

menjadi suatu masalah besar semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Sejak itu, 

dunia seolah-olah terbagi atas dua blok, yaitu blok komunis dengan Uni Soviet 

sebagai kubu utamanya dan blok kapitalis liberalis pimpinan AS. Masing-masing 

negara adikuasa ini selanjutnya berupaya menarik sebanyak mungkin negara 

negara atau bangsa lain ke dalam lingkup pengaruhnya. Dengan demikian 
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persaingan dan pertentangan keduanya turut mempengaruhi strategi politik yang 

akan dilaksanakan oleh negara manapun juga. Kebijaksanaan politik AS baik 

domestik maupun internasional secara menyeluruh merupakan rangkaian dari 

strategi politik globalnya (Andrik Purwasito, 1994 : 27). 

Kepentingan global AS mengarah kepada persaingan dalam berbagai 

bidang yakni politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dengan negara lain, 

membendung ekspansi dan pengaruh komunisme di belahan bumi manapun, dan 

juga diarahkan untuk mencari wilayah pengaruh dengan cara menanamkan citra 

dan prestise AS di mata negara-negara lain. AS berkepentingan dalam 

perimbangan kekuatan komunis di dunia serta menyebarkan ideologi liberalis-

kapitalisnya (Andrik Purwasito, 1994 : 28). 

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, 

berdampak pada tatanan geopolitik dunia yang melahirkan sistem politik 

internasional unipolar, yaitu hanya ada satu kekuatan tunggal dalam pentas 

kekuasaan dunia. AS keluar sebagai pemenang dan muncul sebagai satu-satunya 

super  power dunia. AS telah berhasil menjadi satu-satunya super power dunia dan 

menjadi polisi dunia sejak runtuhnya tembok Berlin. Untuk membuktikan 

eksistensinya sebagai negara adikuasa dan satu-satunya super power dunia AS 

selalu melibatkan diri dalam percaturan politik internasional (Tempo, 8 Desember 

2002). 

AS berusaha menanamkan pengaruh di wilayah Semenanjung Korea. 

Intervensi AS di Semenanjung Korea berawal ketika Jepang menyerah pada 

sekutu pada tahun 1945. AS memasuki Semenanjung Korea yang terbagi dua dan 

menduduki wilayah Semenanjung Korea bagian Selatan. Pada tahun 1950 terjadi 

perang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam Perang Korea, AS 

menempatkan pasukan dan memasok persenjataan militer di Korea Selatan untuk 

menghadapi tentara Korea Utara. Dalam perkembangan selanjutnya menjadi 

konflik antara Korea Utara dengan AS terkait dengan pasukan AS di Korea 

Selatan dan program pengembangan nuklir Korea Utara (Anonim, 1995 : 205). 

Menurut pemerintah AS, Korea Utara dinilai selalu menjaga jarak dalam 

mengakhiri ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam persepsi AS, 
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pengembangan senjata perusak massal dan peluru kendali Korea Utara dapat 

mengancam stabilitas Semenanjung Korea. AS sangat peduli pada kegiatan 

pengembangan teknologi sistem senjata Korea Utara karena perangai dan tindakan 

negara itu berimplikasi secara regional dan global. Lebih jauh, AS sesungguhnya 

khawatir rudal Korea Utara dapat menjangkau Alaska dan negara itu mengekspor 

teknologi rudalnya ke negara lain yang tidak bersahabat dengan AS, sementara 

tidak ada yang bisa menghalangi karena Korea Utara keluar dari NPT 

(Mohammad Shoelhi, 2003 : 186). 

 

b. Faktor Ideologi (Pembendungan Pengaruh Ideologi Komunis) 

AS merasa terpukul dengan perkembangan komunis di RRC dan Eropa 

Timur pasca Perang Dunia II. Apalagi menjalarnya komunisme secara tegas 

dipertentangkan dengan liberalisme-kapitalisme AS. Hal ini secara jelas 

menghalangi kepentingan global AS. Oleh karena itu logis apabila AS 

menyatakan perang terhadap komunisme yang dianggap membahayakan 

kepentingan penyebaran pengaruh ideologi AS dan bertekad untuk melawan 

setiap ancaman komunis (Andrik Purwasito, 1994 : 26). 

Para politisi internasional seperti George F. Kennan dan John Foster 

Dulles, membagi dunia menjadi dua paham yaitu dunia yang berpaham komunis 

dan dunia yang berpaham liberal. Dengan menyatakan perlawanannya terhadap 

bahaya komunis, maka hampir seluruh kebijakan AS ditujukan untuk melawan 

komunisme. Dari pemikiran politik pembendungan yang dilakukan itu, AS 

mengajak semua negara untuk membendung ideologi yang bahaya menurut 

pandangan AS (Andrik Purwasito, 1994 : 26). 

Pemerintah AS mengumumkan politik pembendungan komunisme sebagai 

politik luar negerinya ditandai dengan diterimanya Doktrin Truman pada tahun 

1947 oleh Kongres AS. Konsekuensi dari politik itu Presiden Truman diijinkan 

untuk memberikan bantuan secara besar-besaran kepada Turki dan Yunani. 

Tindakan ini kemudian disusul oleh Marshall Plan yang memberikan bantuan 

ekonomi besar-besaran kepada negara-negara Eropa untuk merehabilitasi negara 

yang hancur dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1949 dibentuk NATO (North 
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Atlantic Treaty Organization). NATO menggabungkan negara-negara Eropa 

Utara, Barat, dan Selatan dengan Amerika dalam satu pakta militer raksasa untuk 

membendung komunisme di Samudra Atlantik dan bagian barat Laut Tengah (Lie 

Tek Tjeng, 1977 : 42). 

Menurut AS, menjalankan peranan sebagai polisi dunia dan membendung 

komunisme secara global berarti secara konkret adalah : 1) Membantu 

merehabilitasi negara-negara yang hancur akibat perang; 2) Membiayai sebagian 

besar persekutuan militer seperti NATO untuk mencegah masuknya pengaruh 

komunisme; 3) Mempertahankan superioritas dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta penelitian ruang angkasa yang mempunyai arti dan implikasi 

dalam bidang pertahanan/keamanan (Lie Tek Tjeng, 1977 : 61). 

Di kawasan Asia Timur, komunisme berkembang dan makin meningkat 

karena usaha RRC yang di samping bertujuan untuk memperluas pengaruh 

komunis juga berkeinginan untuk mengembalikan daerah-daerah kekuasaan Cina 

di jaman kuno termasuk Korea. Penanaman pengaruh komunis di Korea bukan 

sekedar alasan historis saja, tetapi juga didorong faktor geografis dan kekayaan 

alam, serta untuk memperkokoh posisi ekonomisnya di percaturan internasional. 

Mao Zedong dan pengikutnya telah memegang kendali Cina sejak 1949, dan 

bekerjasama dengan Korea Utara untuk melawan Barat (Gatra, 29 Juli 1995). 

Setelah pemisahan Semenanjung Korea menjadi Korea Utara dan Korea 

Selatan dengan perbedaan ideologi yakni Korea Selatan yang anti komunisme 

sedangkan Korea Utara berlandaskan ideologi komunis. Hal inilah yang dianggap 

membahayakan AS. AS merasa berkewajiban untuk mencegah berkembangnya 

paham komunis dan segera menyusun strategi politik globalnya yang dikenal 

dengan istilah Containment Policy yang berarti suatu politik yang bertujuan 

mencegah berkembangnya pengaruh suatu negara atau sistem politik dari pihak 

lawan. AS berkepentingan dalam perimbangan kekuatan komunis di dunia serta 

menyebarkan ideologi liberalis-kapitalisnya (Yang Seung Yoon dan Mohtar 

Mas’oed, 2003 : 117). 

c. Faktor Ekonomi 
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 Pembagian Korea setelah Perang Dunia II membuat Korea Utara 

mendapatkan 80% industri berat Semenanjung Korea yakni pabrik industri dan 

berbagai sumber batu bara, bijih besi, dan baja. Di samping itu, gingseng dan 

akuatik juga sumber-sumber tenaga seperti sumber air dan sumber daya serta 

perindustrian terpenting berada di Korea Utara. Pembangunan Korea Utara 

dipusatkan pada pengembangan industri berat. Besi dan baja diproduksi di 

Hwanghae, Kimcheak, Kangsong dan daerah lain. Hasil industri berupa mesin dan 

peralatannya, bahan kimia, tekstil, semen, sebagian diekspor ke negara-negara 

komunis. Industri dipusatkan di barat daya, yakni di sekeliling ibukota Pyongyang 

(Grolier Internasional, 1989 : 61).  

Korea Utara sejak dahulu merupakan semacam jembatan atau koridor yang 

strategis di Asia Timur. Korea Utara langsung berbatasan dengan daerah industri 

penting di Manchuria (sekarang bagian dari Cina), yang lama menjadi persaingan 

strategis antara Cina, Jepang, Rusia dan AS. Dinamika politik dan keamanan yang 

terjadi di Asia Timur sangat kompleks. Asia Timur menjadi halaman depan (front 

yard) bagi negara-negara besar dan menengah (great and middle powers) seperti 

Rusia, Cina, Jepang dan Korea Selatan (Walter S. Jones, 1993 : 93). 

Setelah Perang Dingin selesai, Korea Utara dengan politik pintu 

tertutupnya menjadi semakin terasing dalam pergaulan dunia. Korea Utara 

mengalami kegagalan dalam persaingan dengan masyarakat internasional dan 

mengalami kesulitan secara nasional karena kekurangan bahan pangan, valuta 

asing, tenaga listrik serta bahan mentah untuk memproduksi barang-barang 

industri. Dalam hal ini AS menawarkan bantuan ekonomi untuk Korea Utara, 

tetapi Korea Utara harus menghentikan program pengembangan nuklirnya (The 

Research Institute for National Unification, 1994 : 53).  

 

2. Bentuk Intervensi 

Berawal dari Perang Korea, AS menunjukkan sikap yang tidak baik 

kepada Korea Utara. AS mendukung Korea Selatan untuk menentang komunis 

Korea Utara yakni dengan membantu dalam ekonomi dan angkatan bersenjata 

Korea Selatan. Kehadiran pasukan AS di Korea Selatan menjadi simbol keamanan 
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bersama Korea Selatan-AS. Penempatan militer AS dan latihan perang antara 

pasukan AS di Korea Selatan dianggap membahayakan Korea Utara. Korea Utara 

merasa tidak aman adanya latihan militer AS dan Korea Selatan 

(http://www.VOANews.com.20/03/2002). 

Dalam 8 tahun terakhir, beberapa upaya dilakukan AS untuk 

menghentikan program pengembangan nuklir Korea Utara : 

a. Maret 1994 

 Para pemeriksa IAEA tiba di Korea Utara untuk melakukan inspeksi 

pertamanya, tetapi Korea Utara tidak mengijinkan pemeriksaan pabrik 

pengolahan ulang plutonium di Yongbyon, sebelah utara Pyongyang. 

b. Juni 1994 

 Pemerintah AS yang diwakili oleh Jimmy Carter datang ke Pyongyang. Carter 

memulai kunjungannya dengan janji, pertama, AS akan memberikan bantuan 

ekonomi apabila Korea Utara bersedia berunding dan menghentikan program 

persenjataan nuklirnya. Kedua, AS akan mengakui keberadan Korea Utara. 

Sebaliknya, Korea Utara mengumumkan penarikan diri dari kesepakatan 

dengan IAEA, meskipun Korea Utara mundur dari NPT, Korea Utara tidak 

bermaksud memproduksi senjata nuklir secara besar-besaran. Tujuan program 

nuklir Korea Utara hanya untuk tujuan damai, misalnya produksi listrik.  

c. Oktober 1994 

 AS dan Korea Utara mengakhiri negosiasi empat bulan dengan membuat 

Kerangka Kesepakatan di Genewa. Kesepakatan itu menyerukan Korea Utara 

untuk membekukan dan menghilangkan fasilitas nuklir, serta mengijinkan 

inspeksi IAEA dengan imbalan bantuan ekonomi dari AS. 

d. Maret 1995 

 KEDO (Korean Energy Development Organization) atau Badan 

Pengembangan Energi Korea dibentuk di New York. KEDO merupakan suatu 

konsorsium yang dibentuk AS, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara, yang 

akan membangun reaktor nuklir untuk perdamaian. 

e. Agustus 1995 

 Tim pemeriksa KEDO mengunjungi Korea Utara. 
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f. Februari 1996 

 Korea Utara dan AS mengadakan pertemuan untuk membicarakan konflik 

yang akan muncul di Semenanjung Korea dengan adanya program 

pengembangan senjata nuklir Korea Utara. 

g. Desember 1998 

AS dan Korea Utara mengadakan pembicaraan mengenai keprihatinan AS 

terhadap fasilitas nuklir di Kumchang-ri, timur laut Pyongyang. 

h. Mei 1999 

 Sebagai imbalan dari penerimaan bantuan pangan, Korea Utara mengijinkan 

tim inspeksi AS mengunjungi Kumcang-ni. Tim ini tidak menemukan bukti 

fasilitas nuklir. 

i. November 1999 

 Para pejabat KEDO menandatangani kontrak dengan Perusahaan Listrik 

Korea Utara untuk membangun dua reaktor nuklir air ringan di Kumho, Korea 

Utara. 

j. Desember 2000 

 Korea Utara mengirim utusan khusus ke AS untuk meminta AS menghapus 

Korea Utara dari dalam daftar hitam sebagai satu dari tujuh negara yang 

mensponsori terorisme karena kepemilikan senjata nuklirnya. Sebaliknya, AS 

mempersoalkan program nuklir Korea Utara, teknologi rudal balistik dan 

penjualan senjata ke negara lain oleh Korea Utara. 

k. April 2001 

AS berpendirian keras untuk tetap menuntut Korea Utara terlebih dulu 

melepaskan program nuklir sebelum menerima bantuan  ekonomi dari AS. 

l. Januari 2002 

 Pada tanggal 14 Januari 2002, Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung 

mendesak Korea Utara agar menerima tawaran AS untuk memulai lagi dialog 

antara Washington dan Pyonyang yang menjadi kunci dalam menghidupkan 

kembali proses perdamaian di Korea. ”Pemerintah Bush menyatakan 

keinginannya untuk bertemu dengan Korea Utara dimana saja dan kapan saja. 
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Kami mendorong agar Korea Utara menerima tawaran AS itu tanpa syarat apa 

pun”, tutur Kim Dae Jung. Tetapi, Korea Utara menolak tawaran AS itu. 

 Presiden AS, George W. Bush mengatakan Korea Utara, Iran, dan Irak 

membentuk “poros kejahatan” yang mengancam dunia dengan senjata 

pemusnah massal. Korea Utara menganggap pernyataan AS itu sama dengan 

pernyataan perang. 

Hubungan Korea Utara dan AS semakin tegang dengan pernyataan Presiden 

AS, George W. Bush yang menyebut Korea Utara sebagai bagian poros 

kejahatan bersama dengan Iran dan Irak yang dianggap memproduksi dan 

menyebarkan senjata penghancur massal. Rudal scud sebagai basis 

pengembangan senjata dianggap dapat mengancam kepentingan AS di Timur 

Tengah. Menurut kalangan militer AS, ahli persenjataan Korea Utara turut 

membantu program pengembangan rudal balistik Iran. ”Tiga negara, Korea 

Utara, Iran dan Irak sepakat untuk meningkatkan persatuan dalam menyusun 

kekuatan militer guna melawan AS”, kata George W. Bush. Ketiga negara 

mengecam pidato Bush yang menuduh mereka sebagai negara yang 

mengancam perdamaian dunia. Lebih jauh, Korea Utara mengomentari 

labelisasi Bush itu sebagai tanda bahwa pemerintahan AS terus menerus 

melakukan tekanan, menyusul keluarnya Korea Utara dari NPT.  ”Poros 

kejahatan” merupakan istilah yang menyembunyikan hubungan politik yang 

kurang baik antara AS dengan Irak, Iran dan Korea Utara. 

m. Februari 2002 

 AS dan Korea Selatan kembali mendesak agar dilakukan lebih banyak 

konsultasi dengan Korea Utara dalam upaya menghilangkan perbedaan 

pendapat yang semakin runcing dalam menangani masalah nuklir Korea 

Utara. 

 Dalam pidatonya di Seoul, Wakil Menlu AS John Bolton membela Presiden 

George W. Bush yang mencap Korea Utara bersama Iran dan Irak sebagai 

bagian dari poros kejahatan yang cenderung menyebarkan senjata penghancur 

massal ke seluruh dunia. ”Secara faktual, hal itu benar, terdapat hubungan 

antara Irak, Iran, dan Korea Utara. Sebuah poros yang mengalirkan senjata 
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dan teknologi berbahaya” kata John Bolton dan Pemerintah AS menghendaki 

Korea Utara agar tidak melakukan bisnis ploriferasi senjata. 

n. Maret 2002 

 Presiden AS, George W. Bush, melalui sebuah dokumen rahasia bernama 

“Nuclear Posture Review” yang bocor dari Departemen Pertahanan AS, 

Presiden George W. Bush diketahui memberi cap sebagai musuh AS kepada 

tujuh negara yang menyimpan senjata nuklir, salah satunya adalah Korea 

Utara. 

o. April 2002 

 Presiden AS, George W. Bush mengeluarkan memorandum yang menyatakan 

bahwa pihaknya tidak akan menjamin kepatuhan Korea Utara pada Kerangka 

Kesepakatan 1994. 

p. Agustus 2002 

 Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk pengawasan senjata dan keamanan 

internasional, John Bolton, mengecam Korea Utara sebagai pengembang 

peluru kendali yang berulang kali mengabaikan peringatan AS untuk 

menghentikan produksi dan penyebarannya. 

q. Oktober 2002 

 James Kelly, asisten Menlu AS, berkunjung ke Korea Utara dan menyatakan 

keprihatinan AS tentang program nuklir dan rudal Pyongyang dengan 

mengungkapkan bukti program pengembangan uranium. 

 AS mengumumkan bahwa selama kunjungan Kelly tersebut, Korea Utara 

mengaku memiliki program pengembangan uranium untuk senjata nuklir. 

 Departemen Luar Negeri Korea Utara menyatakan akan membicarakan 

keprihatinan AS tentang program nuklirnya apabila Washington 

menandatangani perjanjian non agresi, menjamin kedaulatan Pyongyang, dan 

berjanji tidak campur tangan dalam pembangunan ekonomi Korea Utara. 

r. November 2002 

 AS dan sekutunya, KEDO bertemu di New York, memutuskan menghentikan 

pengiriman BBM ke Korea Utara, yang akan dimulai pada bulan Desember. 
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 IAEA menyerukan Korea Utara untuk mengijinkan pemeriksaan program 

senjata nuklirnya. 

s. 4-12 Desember 2002 

 Korea Utara menolak seruan IAEA untuk mengadakan inspeksi, dan 

menyatakan bahwa badan pengawas nuklir PBB itu bersekongkol dengan AS. 

 Korea Utara mengumumkan rencana untuk segera mengaktifkan kembali 

PLTN Yongbyon sebagai langkah balasan terhadap penghentian pengiriman 

BBM dari AS. 

t. 17 Desember 2002 

 Sebuah kapal Korea Utara yang membawa 12 rudal untuk Yaman dicegat oleh 

pasukan Spanyol dan AS di laut Arab. Awalnya kapten kapal menyatakan 

memuat bahan bangunan, namun pasukan Spanyol dan AS menemukan scud 

dalam kapal tanpa bendera tersebut. Setelah ditahan oleh pasukan Spanyol dan 

AS, kapal dibebaskan dengan jaminan pemerintah Yaman. Pihak pemerintah 

Yaman menegaskan bahwa rudal itu dibeli secara legal dari Korea Utara dan 

digunakan untuk kepentingan pertahanan negeri. Presiden AS, George W. 

Bush menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Korea Utara, Channwang 

Sinyong Corp, karena menjual suku cadang rudal scud ke Yaman. 

u. 27 Desember 2002 

 Korea Utara mengatakan, para pemeriksa IAEA tidak diperlukan lagi di PLTN 

Yongbyon dan Korea Utara mengusir tim pemeriksa IAEA. 

v. 31 Desember 2002 

 Para pemeriksa nuklir PBB (IAEA) meninggalkan Korea Utara. 

 (http://id.wikipedia.org/wiki/IAEA/2003/05/12). 

 

E. Kebijakan Politik Korea Utara Atas Intervensi AS 

Pada Tahun 1994-2002 
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Korea Utara berpegang pada sikap menentang imperialisme, kolonialisme 

dan berjuang menegakkan perdamaian. Korea Utara mendukung usul dan 

tindakan untuk menjamin perdamaian dunia yang dikemukakan oleh negara-

negara sosialis. Menurut Korea Utara untuk mempertahankan perdamaian dunia, 

perlu menjalankan perjuangan untuk melawan agresi dan politik provokasi 

imperialis AS (Annast, 1965 : 204). 

Kebijakan politik Korea Utara berlandaskan pada ideologi komunis dan 

diperkuat dengan ideologi Ju Che yakni membangun negara dengan kekuatan 

sendiri, percaya bahwa individu dapat menentukan kehidupannya sendiri jika 

tidak didominasi oleh individu lain. Sebagai negara sosialis komunis, Korea Utara 

merencanakan masyarakat berdasarkan dorongan kerjasama ketika tidak terdapat 

hak milik perseorangan dan meleburnya kelas kaya dan miskin, majikan dan 

pekerja (Mohammad Shoelhi, 2003 : 182). Dalam hubungan diplomasi, Korea 

Utara menjalankan politik luar negeri bebas merdeka, damai, dan persahabatan 

serta mengembangkan hubungan dengan negara lain di atas dasar prinsip sama 

derajat dan saling menghormati (http:/Indonesian.cri.cn/htm/2006/10/10). 

Di Korea Utara peran militer sangat penting yakni menjamin kedaulatan 

negara berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan. Korea Utara 

menentang kolonialisme dan imperialisme diwujudkan pada sikap anti AS, begitu 

juga dalam masalah program pengembangan nuklir. Kebijakan Korea Utara 

mengembangkan nuklir dilandasi oleh perasaan tidak aman, terutama setelah Uni 

Soviet, induk negeri sosialis komunis, bubar. Pemerintah Pyongyang konon 

merasa hidup ditengah-tengah musuh (Tempo, 30 Oktober 1993). 

Dalam menghadapi tekanan AS, Korea Utara mengeluarkan beberapa 

keputusan terkait dengan masalah program pengembangan senjata nuklirnya, 

yaitu: 

 

1. Korea Utara Menolak Pemeriksaan IAEA 

Penandatangan kesepakatan keamanan dan keselamatan nuklir antara 

Korea Utara dan IAEA, pada tanggal 30 Januari 1992, membawa konsekuensi 

bahwa Pyongyang harus siap diinspeksi fasilitas nuklirnya. Pada tahun 1993, 
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Korea Utara menolak kedatangan dan menolak untuk diperiksa tim inspeksi 

IAEA. Dengan tekanan AS, akhirnya Korea Utara mengijinkan tim inspeksi 

memeriksa fasilitas nuklirnya (Tempo, 30 Oktober 1993). Pada tanggal 1 Maret 

1994, tim inspeksi dari IAEA tiba di Pyongyang untuk mengadakan pemeriksaan 

fasilitas nuklir Korea Utara, tetapi tidak diijinkan oleh Korea Utara (Anonim, 

1996 : 126). Sanksi ekonomi akan dikeluarkan, apabila pemerintah Korea Utara 

tetap tidak mengijinkan sebuah badan peneliti untuk memeriksa instalasi 

nuklirnya. Seperti diketahui, dua kali misi IAEA gagal memantau kegiatan di 

pusat reaktor nuklir Yongbyon, yang dicurigai tengah mengembangkan peluru 

kendali berkepala nuklir Taepodong 2, yang berdaya jelajah dua ribu kilometer. 

Penyelidikan dimulai pada awal bulan Maret, tetapi segel pada “sel panas” 

ditemukan telah rusak dan pemeriksaan gagal karena listrik kota mengalami 

gangguan. Berdasar alasan inilah AS meminta Dewan Keamanan PBB 

menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Korea Utara (Tempo, 9 April 1994). 

Pada bulan Mei 1994, sengketa program nuklir Korea Utara semakin 

mengkhawatirkan sejak Korea Utara membongkar 8.000 batang bahan bakar 

reaktor nuklir Yongbyon tanpa melapor ke IAEA. IAEA curiga bahwa Korea 

Utara memanen plutonium dan mesiu untuk bom atom. Dari pembongkaran itu 

IAEA menuntut pemeriksaan di Korea Utara, tetapi pemerintah Korea Utara 

menolak pemeriksaan oleh IAEA. Puncaknya pada bulan Juni 1994 Korea Utara 

menyatakan mengundurkan diri kesepakatan dengan IAEA (Tempo, 25 Juni 

1994). 

 

2. Korea Utara Membangun Perangkap Anti Tank 

Sebagai bagian dari upaya merajut reunifikasi antara Korea Utara dan 

Korea Selatan, Korea Utara menghendaki pos-pos penjagaan yang dibuat Korea 

Selatan dibongkar, tetapi permintaan ini tidak dipenuhi. Penolakan ini 

menimbulkan kendala baru bagi proses rekonsiliasi yang telah lama terhenti. 

Menurut laporan kantor berita nasional Korea Selatan, Yonhap (16 Januari 2002), 

Korea Utara membangun sejumlah posisi anti tank di front timur dan barat 

Demilitarized Zone (DMZ) yakni daerah bebas militer yang merupakan dua 
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daerah konsentrasi militer paling menegangkan di dunia dewasa ini. Lebih lanjut, 

Korea Utara juga membangun puluhan konstruksi beton yang disamarkan di 

DMZ. Hal tersebut tampak luar biasa karena Angkatan Bersenjata Korea Utara 

lebih berkonsentrasi pada strategi penyerangan dan pertahanan. 

Lebih dari 50 kontruksi beton telah dibangun di jalanan yang dapat 

digunakan tank dan kendaraan militer lain. Semua ini dilakukan Korea Utara 

karena AS dengan atau tanpa Korea Selatan terus mendesak Korea Utara untuk 

tunduk kepada AS. AS pun mengancam akan menyerang pusat-pusat 

pengembangan senjata nuklir Korea Utara (Mohammad Shoelhi, 2003 : 185). 

Korea Utara tidak mempedulikan ancaman AS dan terus meningkatkan percobaan 

mesin baru bagi peluru kendali (rudal) jarak jauh. AS memiliki bukti pantauan 

satelit intelijen yang menunjukkan Korea Utara melakukan percobaan rudal jarak 

jauh beberapa kali pada 2001. Korea Utara telah melakukan uji coba sebuah mesin 

baru setiap tahun untuk meningkatkan jangkauan rudalnya sejak Korea Utara 

menembakkan rudal Taepo-Dong pada bulan Agustus 1998 (Kompas, 4 April 

2003). 

 

3. Program dan Ekspor Senjata Korea Utara 

Korea Utara mengembangkan program pembiakan uranium untuk senjata 

nuklir. ”Menurut penaksiran kami, sejak 1994 Korea Utara telah memproses ulang 

plutonium dan cukup untuk dua atau tiga senjata nuklir”, ungkap juru bicara 

Departemen Luar Negeri AS, Richard Boucher. Sebelumnya, laporan Central 

Intellegence Agency  (CIA) juga menyebutkan bahwa Pyongyang memiliki satu 

atau dua bom nuklir. AS memang tidak pernah menghendaki negara lain 

mengembangkan teknologi sistem senjata. Oleh karena itu, proyek senjata nuklir 

Korea Utara itu diincar untuk dihentikan. Menurut CIA, pada pertengahan tahun 

2001, Korea Utara terus mengekspor perlengkapan, komponen, material utama, 

dan keahlian teknis yang berkaitan dengan rudal balistik ke negara-negara di 

Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Perjanjian pertahanan antara 

Korea Utara dan Rusia pada bulan April 2000 telah memperlancar jalan yang 
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memungkinkan penjualan dan transfer senjata ke dan dari Pyongyang 

(Mohammad Shoelhi, 2003 : 187-188). 

Pada awal Februari 2002, CIA menyatakan bahwa Korea Utara merupakan 

pemasok utama peluru kendali ke Timur Tengah sejak beberapa tahun terakhir. 

Catatan rinci tentang penjualan senjata Korea Utara itu disiarkan setelah pidato 

Presiden AS, George W. Bush di depan kongres yang mengatakan Korea Utara 

merupakan rezim yang memiliki rudal dan senjata perusak massal. Penasihat 

Keamanan Nasional AS, Condoleezza Rice menyebut Korea Utara sebagai 

penjual rudal balistik di dunia. Korea Utara menjual rudal ke Iran dan Pakistan. 

Ekspor peluru kendali dan teknologi menjadi sumber utama untuk pengumpulan 

dana bagi Korea Utara selama bertahun-tahun (Mohammad Shoelhi, 2003 : 189). 

Tidak lama setelah AS menuduh Iran merupakan bagian dari poros 

kejahatan bersama Irak dan Korea Utara, Menlu Israel Shimon Peres mengatakan 

Korea Utara telah menjual ribuan roket katyusha kepada Iran. ”Roket-roket 

berjarak tembak antara 79 kilometer itu mempunyai kemampuan untuk 

menghancurkan kota-kota di Israel dan diserahkan Iran ke Hizbullah secara 

berangsur”, kata Peres kepada International Herald Tribune (Kompas, 6 Februari 

2002). 

Sementara itu, menurut laporan intelijen Israel Mossad, dalam beberapa 

tahun mendatang, Iran dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya akan 

menyebarkan rudal jarak sedang (Rodong) buatan Korea Utara. Brigjen Shlomo 

Brom, mantan kepala Divisi Perencanaan Strategis Israel, mengatakan Korea Utara 

telah beberapa kali mengekspor peluru kendali Rodong ke sejumlah negara Timur 

Tengah dengan Iran sebagai pengimpor terbesar. Rudal Korea Utara dan sejumlah 

senjata penghancur massal kembali diekspor menyusul peristiwa tragedis 11 

September 2001 di AS. Ekspor tersebut dicurigai dapat menjadi inti persoalan AS 

dalam mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah (Mohammad Shoelhi, 2003 

: 189). 

 

4. Menghadapi Ancaman Perang AS terhadap Korea Utara 
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Presiden Korea Selatan, Kim Dae Jung berusaha mencairkan hubungan 

dengan mendesak Korea Utara untuk memulai perundingan dengan AS untuk 

menghindari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. ”Korea Utara tidak 

mempunyai pilihan lain selain masalah keamanan dengan AS dan hanya AS yang 

dapat memberi jaminan keamanan serta bantuan ekonomi yang sangat dibutuhkan 

Korea Utara”, ungkap Kim Dae Jung. Menurut Kim Dae Jung, Korea Utara harus 

mengakui AS sebagai satu-satunya negara adidaya yang mampu membantu 

kesulitan negara lain. 

Keadaan politik di Semenanjung Korea memanas ketika lebih dari seratus 

ribu pasukan AS dan Korea Selatan siap memulai perang terbesar sejak Perang 

Korea 1950-1953 untuk menggertak Korea Utara. Korea Utara marah besar dan 

menyebutnya sebagai provokasi perang. Sebaliknya, pejabat militer AS sendiri 

menyatakan ini hanya sebagai langkah pertahanan. ”Latihan selama sepekan (21-

27 Maret 2002), merupakan aksi yang melibatkan hampir seluruh unit militer AS 

dan Korea Selatan di semenanjung, termasuk pasukan AS lain di luar negeri”, kata 

seorang jubir Komando Pasukan Gabungan. Latihan yang diberi sandi RSOI/FE 

(Reception, Staging, Onward Movement, Integration and Foal Eagle) dengan 

memadukan antara daya tangkap, gerakan, dan integrasi serta latihan tahunan 

Foal Eagle 02, dirancang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan komando 

Korea Selatan dalam menghadapi agresi eksternal. 

Menghadapi latihan gabungan tersebut, Korea Utara menuding AS 

berusaha melancarkan provokasi perang terhadap Korea Utara. Sementara itu, 

kantor berita resmi Pemerintah Korea Utara, KCNA, mengutip sebuah laporan 

bahwa Presiden AS, George W. Bush secara terbuka menyatakan rencana 

berbahaya untuk menguasai Korea Utara dengan kekuatan senjata dan tanpa 

alasan menghubungkannya dengan isu terorisme. Pejabat militer Korea Utara 

menandaskan Korea Utara siap menghadapi perang yang dipimpin AS 

(Mohammad Shoelhi, 2003 : 190-191). 

 

5. Korea Utara menghendaki AS Hengkang dari Korea Selatan 
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Tindakan AS meningkatkan kerjasama keamanan dengan Korea Selatan 

dianggap mengancam keamanan Korea Utara, sehingga Korea Utara menggelar 

uji coba misil Taepo-Dong yang menyebabkan instabilitas keamanan di 

Semenanjung Korea. Pada tanggal 9 Januari 2002, Korea Utara mendesak agar 

pasukan AS yang berjumlah sekitar 37.000 personel segera hengkang dari Korea 

Selatan. Korea Utara bersedia memenuhi keinginan AS untuk melakukan 

perundingan, tetapi AS harus sepakat penarikan pasukan AS dari Korea Selatan 

sebagai syarat untuk mengadakan perundingan. Perundingan bertujuan untuk 

mencairkan kebekuan hubungan AS dan Korea Utara, tetapi AS menolak sehingga 

perundingan tidak terlaksana (Kompas, 18 November 2002). 

 

6. Tuduhan Korea Utara terhadap AS 

Setelah terjadinya bentrokan laut antara Korea Utara dan Korea Selatan di 

Laut Kuning, pada bulan Maret 2002, AS terlibat perang mulut dengan Korea 

Utara. Keduanya saling mengecam dan melemparkan tuduhan sebagai provokator. 

Bentrokan itu merupakan bentrokan maritim paling serius antara dua negara 

bersaudara selama beberapa tahun terakhir. Akibatnya empat pelaut Korea Selatan 

meninggal dunia dan menyebabkan 20 korban terluka serta satu kapal Korea 

Selatan ditenggelamkan di Laut Kuning. 

Dalam insiden tersebut, Korea Utara dituding melakukan provokasi, tetapi, 

Korea Utara tidak terima dengan tudingan tersebut. Sebaliknya, Korea Utara 

menuduh Korea Selatan melakukan provokasi berbahaya atas perintah AS dengan 

menembaki kapal patroli yang melakukan tugas pengawasan pantai rutin. 

Departemen Luar Negeri Korea Utara menyatakan akan melawan setiap upaya AS 

untuk beraksi di wilayah kedaulatan Korea Utara. Setelah bentrokan tersebut, 

Korea Utara menuntut agar batas laut tidak resmi dengan Korea Selatan dilepas, 

karena Korea Utara menolak adanya perundingan apa pun dengan AS dan Korea 

Selatan. Untuk menyelesaikan masalah ini, Komando PBB (UNC/United Nations 

Command) yang dipimpin AS mengusulkan diadakan perundingan, tetapi pejabat 

militer Korea Utara mengirim pesan melalui batas damai desa Panmunjom dan 
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menyatakan bahwa Korea Utara menolak segala perundingan dengan AS 

(Mohammad Shoelhi, 2003 : 191). 

 

7. Tindakan Korea Utara terhadap Pernyataan AS 

Dampak pernyataan Presiden AS, George W. Bush di depan Kongres AS 

masih berlanjut. Korea Utara marah besar ketika Bush menyampaikan pidato State 

of the Union dengan Korea Utara, Iran, dan Irak sebagai poros kejahatan karena 

membangun senjata perusak massal dan mendukung terorisme dengan 

membiarkan rakyatnya kelaparan. Korea Utara tercantum dalam daftar negara-

negara sponsor terorisme yakni kegiatan yang dilakukan dengan sengaja (baik 

langsung maupun tidak langsung) merugikan, membuat menderita, melukai, 

membunuh, menimbulkan kehancuran, ketakutan, dan keputusasaan (Jerry D. 

Gray, 2005 : 102). 

Korea Utara menimbun plutonium serta ribuan ton senjata kimia dan 

biokimia untuk membuat senjata nuklir. Pemerintah AS memperingatkan Korea 

Utara, Iran dan Irak akan mendapatkan akibat mengerikan apabila terus membuat 

senjata penghancur massal dan mendukung terorisme (Mohammad Shoelhi, 2003 

: 194). Duta besar Korea Utara untuk PBB, Park Gil Yon menyampaikan tawaran 

kepada AS. ”Kini AS harus memutuskan, untuk berdialog atau melakukan 

hubungan bermusuhan dengan Korea Utara”. ”Teguran baik akan dijawab dengan 

teguran baik”, kata Dubes Korea Utara dalam wawancara dengan sejumlah 

wartawan di markas PBB pada 8 Februari 2002. Namun, apabila AS terus 

membuat pernyataan yang bermusuhan dan memilih tindakan militer, angkatan 

bersenjata dan rakyat Korea Utara tidak mempunyai pilihan lain selain memberi 

reaksi keras. Pemerintah Korea Utara menyatakan, ”Kami  selalu melihat 

kemungkinan untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah melalui perundingan 

dan pertemuan, tetapi perundingan haruslah didasarkan pada kesamaan dan tanpa 

syarat” (Mohammad Shoelhi, 2003 : 195). 

 

8. Korea Utara Menolak Perundingan dengan AS 
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Untuk mengakhiri program senjata Korea Utara, AS menginginkan 

penyelesaian diplomatik daripada terus mengancam dengan aksi militer. ”Kami 

ingin adanya kesesuaian dengan situasi, kami ingin menyelesaikan secara damai 

masalah rudal Korea Utara”, tegas Boucher dan menambahkan bahwa AS tidak 

akan mendesak pengiriman tim pemeriksa persenjataan ke Korea Utara. Bagi AS 

tekanan diplomatik akan lebih menguntungkan daripada menggunakan aksi 

militer terhadap Korea Utara. Menlu AS Colin Powell sendiri menandaskan, 

”Hingga kini belum ada rencana apa pun atas masalah tersebut” (Mohammad 

Shoelhi, 2003 : 187). 

Para analis AS memperkirakan, serangan terhadap negeri berkekuatan 1,7 

juta tentara itu akan sangat sulit. Selain persenjataan rudal, Korea Utara memiliki 

pesawat tempur canggih dan kemampuan militer lainnya. ”Bagi AS penggunaan 

kekuatan senjata terhadap Korea Utara akan sangat sulit jika tidak, dapat 

dikatakan tidak mungkin”, tandas Daniel Pinkston, ahli Korea dari Monterey 

Institute for International Studies. AS mengatakan bahwa pihaknya hanya akan 

berunding dengan Korea Utara mengenai penghentian program nuklir Korea Utara 

dengan menawarkan bantuan ekonomi apabila penghentian program nuklir benar-

benar dilakukan oleh Korea Utara (http://id.wikipedia.org/wiki/Korut/2003/03/7). 

Pada 22 Februari 2002, Kementrian Luar Negeri Korea Utara memastikan 

tidak akan menerima ajakan Presiden AS, George W. Bush yang terlontar saat 

berkunjung ke Seoul. ”Kami tidak ingin berhubungan dengan orang yang 

berupaya mengubah dengan paksa sistem yang dipilih rakyat Korea”, ujarnya 

seperti diungkap kantor berita Korea Utara, KCNA. Sebelumnya, saat berkunjung 

ke zona demiliterisasi, garis perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, 

Presiden AS, George W. Bush mengajak Pyongyang untuk memulai kembali 

perundingan soal senjata. Presiden George W. Bush berulang kali mendesak 

Korea Utara untuk memulai perundingan (Mohammad Shoelhi, 2003 : 193). 

Presiden Korea Utara, Kim Yong Il menanggapi, pemerintahan Bush memberi 

syarat terlalu berat untuk memulai dialog karena AS mensyaratkan penarikan 

mundur pasukan konvensional Korea Utara dari perbatasan dan penghentian 

program senjata nuklir Korea Utara. 
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Korea Utara mengatakan bahwa negaranya akan memperkuat kekuatan 

nuklir sebagai senjata penangkis terhadap invasi musuh. Korea Utara juga 

menepis imbauan AS, untuk mengadakan pertemuan multilateral tentang krisis 

nuklir Korea Utara. Korea Utara menolak pertemuan multilateral yang diusulkan 

oleh AS dan beranggapan bahwa imbauan itu hanyalah taktik AS untuk 

mengisolir Pyongyang. 

Korea Utara berpandangan penghancuran senjata nuklir harus dimulai oleh 

AS sebagai pemilik senjata nuklir terbesar di dunia. Menurut Korea Utara, AS 

memanfaatkan saluran diplomasi untuk mengisolasi dan menekan Korea Utara 

agar menerima tim inspeksi PBB. Di pihak lain, AS melihat kesediaan Korea 

Utara berunding dengan taktik mengulur waktu untuk mengembangkan program 

nuklirnya. 

Sebagai negara kecil, Korea Utara merasa insecure dan menghendaki 

jaminan keamanan AS melalui perundingan bilateral. Korea Utara mengharapkan 

disepakatinya trakat non-agresi dengan AS. Setiap upaya membawa persoalan ke 

Dewan Keamanan PBB guna melegitimasi sanksi terhadap Korea Utara akan 

diperlakukan sebagai ”pernyataan perang”. 

Melihat kenyataan di atas, kecil kemungkinan diplomasi efektif sebagai 

instrumen penyelesaian masalah kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Terlebih 

dulu perlu, ”confidence building” antara Korea Utara dengan AS, sebelum 

perundingan dimulai. Untuk kembali berunding, Korea Utara butuh kepastian 

bahwa Korea Utara aman dari agresi, memperoleh jaminan bantuan kemanusiaan 

dan ekonomi serta martabat mereka sebagai bangsa dihargai. Apabila diplomasi 

tidak efektif, satu hal lagi dengan tindakan militer yang akan berakibat fatal yakni 

perang yang menciptakan instabilitas keamanan, sosial, politik dan ekonomi di 

Semenanjung Korea. 

Jika instrumen diplomasi tidak efektif dan tindakan militer tidak mungkin 

dilakukan, tampaknya ketegangan di Semenanjung Korea akan terus berlangsung. 

Politik isolasi dan pembendungan (containment) terhadap Korea Utara hanya akan 

memperkeruh situasi. Sampai saat ini, AS dihadapkan pada pilihan dilematis dan 

Korea Utara pun tetap melanjutkan program nuklirnya (Kompas, 12 Mei 2003). 
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Cina dan Rusia sampai sekarang masih menjadi pemain global yang 

penting, bahkan mereka masih memiliki senjata nuklir dan hak veto di PBB, 

sedangkan Jepang dan Korea Selatan menjadi aktor ekonomi global penting, yang 

turut menentukan percaturan politik ekonomi global. Cina, Rusia, Jepang dan 

Korea Selatan menolak perlakuan keras AS terhadap Korea Utara karena 

kepemilikan program nuklir. Dalam pertimbangan mereka, setiap sikap intervensi 

AS terhadap Korea Utara bisa memunculkan instabilitas Asia Timur. Cina, Rusia 

dan Korea Selatan telah lama menjadi mitra dagang penting bagi Korea Utara. 

Mengenai kasus Korea Utara, AS di imbau untuk hanya menggunakan langkah 

diplomatik dalam menyelesaikan krisis tersebut.  

 

Korea Utara bisa digolongkan sebagai salah satu negara yang miskin. 

Sudah lima tahun ini terjadi bencana kelaparan. Negara ini juga terancam 

kekurangan bahan bakar minyak pada dua tahun terakhir. Bahkan, salah satu 

alasan Korea Utara melanggar perjanjian nonproliferasi nuklir 1994 adalah karena 

AS menghentikan bantuan kemanusiaannya (Pikiran Rakyat, 13 Januari 2003).  

 

Dalam menghadapi Korea Utara, posisi dasar AS adalah penyelesaian 

melalui jalur diplomasi tanpa mengesampingkan opsi militer. Apabila dipilih 

instrumen diplomasi, timbul juga dua kesulitan. Pertama, format perundingan, AS 

dan Korea Utara belum sepakat apakah perundingan dilakukan secara bilateral, 

regional atau multilateral. Kedua, substansi perundingan, AS dan Korea Utara 

yang berbeda pandangan apakah agenda perundingan bersifat komprehensif atau 

parsial. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an, keadaan politik dan 

ekonomi Korea Utara makin memburuk. Dalam politik luar negeri Korea 

Utara berpegang teguh pada sikap yang menentang imperialisme dan 

kolonialisme. Dengan ideologi komunis dan ajaran Ju Che (berdikari) yang 

bertujuan untuk membentuk rakyat Korea Utara agar mengabdikan diri pada 

pembangunan bercorak sosialis tanpa bantuan pihak asing. Korea Utara, 

memfokuskan negara pada perencanaan ekonomi, rekontruksi, industri berat 

(senjata modern) dan pengembangan militer yakni dengan membangun zona 

ekonomi khusus di Rajin Sinbong, dekat perbatasan Rusia dan pengembangan 

program nuklir. Kebijakan Korea Utara mengembangkan program nuklir 

dilandasi perasaan tidak aman setelah runtuhnya Uni Soviet dan untuk tujuan 

damai yakni untuk pertahanan kemanan negara serta nuklir dipilih sebagai 

alternatif untuk menganti kekurangan energi listrik. Korea Utara juga 

berambisi menjadi negara nuklir. Dengan memiliki senjata nuklir negara ini 

menyandang prestise, mampu survive dan punya sarana blackmail Korea 

Utara berada ditengah ketegangan kritik internasional sehubungan dengan 

program pengembangan nuklirnya dan penolakan Korea Utara atas 

pemeriksaan instalansi nuklir. 

Hubungan politik Korea Utara dan AS pada tahun 1994-2002 tidak terjalin dengan 

baik. Korea Utara bersikap keras terhadap Amerika Serikat (AS) dengan 

menolak pemeriksaan instalansi nuklirnya dan tidak melaksanakan hasil 

keputusan dalam perundingan antara Korea Utara dengan AS. Pada tahun 

1994, AS melakukan intervensi ke Korea Utara, secara sepihak, AS menekan 

Korea utara, melalui organisasi internasional, yakni  IAEA (International 

Atom Energy Assosiation) yakni Badan Energi Atom Internasional dan 
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penempatan militer AS serta latihan perang antara pasukan AS di Korea 

Selatan yang dianggap membahayakan Korea Utara. Korea Utara tidak 

menghiraukan inspeksi IAEA dan keluar dari keanggotaan keanggotaan 

Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) yakni kesepakatan nonprofilerasi 

nuklir pada tahun 1993 serta menarik diri dari kesepakan dengan IAEA pada 

tahun 1994. Korea Utara menuduh AS mengingkari “Agreed Framework 

1994” yang disepakati antara Korea Utara dengan AS. AS melakukan 

penundaan bantuan ekonomi karena Korea Utara terus menjalankan program 

persenjataan nuklir. Beberapa perundingan kemudian dilakukan antara AS dan 

Korea Utara mengenai penghentian program nuklir Korea Utara dengan 

kompensasi bantuan ekonomi oleh AS. Keputusan dalam perundingan tidak 

dilaksanakan oleh masing-masing pihak, sehingga menjadi konflik antara AS 

dan Korea Utara yang berkepanjangan. AS berpendirian, Korea Utara harus 

terlebih dulu melepaskan program nuklirnya, sebaliknya Korea Utara tetap 

berpendirian AS harus lebih dulu menandatangani perjanjian non agresi dan 

memberi ganti rugi ekonomi kepada Korea Utara. 

Kebijakan politik Korea Utara atas intervensi AS pada tahun 1994-2002 terkait 

masalah program pengembangan nuklirnya, berdasarkan pada ideologi 

sosialis-komunis serta menentang kolonialisme dan imperialisme. Korea Utara 

mengambil keputusan untuk menolak pemeriksaan IAEA, membangun 

perangkap anti tank, mengadakan program dan ekspor senjata nuklir, 

menghendaki pasukan AS meninggalkan Korea Selatan, dan pada akhirnya 

menolak perundingan dengan AS. 

 

Implikasi 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan muncul implikasi yang dapat 

dipandang dari berbagai segi sebagai berikut : 
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Implikasi Teoritis 

Program pengembangan energi nuklir menjadi penyebab dan 

mempertajam konflik antara dua negara atau lebih. Di satu sisi, AS sebagai negara 

besar dan merasa menjadi polisi dunia ikut bertanggungjawab atas meluasnya 

program nuklir Korea Utara yang dianggap membahayakan stabilitas 

internasional. Di sisi lain Korea Utara menolak perundingan dan beranggapan 

bahwa adanya taktik AS untuk mengisolir Korea Utara. AS menghendaki 

penghentian program pengembangan nuklir, AS khawatir program pengembangan 

nuklir Korea Utara akan meluas ke berbagai negara yang menjadi lawan AS. Di 

sisi lain, Korea Utara menganggap AS telah mencampuri urusan dalam negerinya 

yang bisa menciptakan instabilitas di Semenanjung Korea. 

Penyelesaian konflik yang berkaitan dengan ideologi dan persenjataan 

nuklir tidak dapat dilakukan dengan cara kekerasan, tetapi diusahakan untuk 

membicarakan permasalahan agar konflik tidak meluas ke negara atau kawasan 

lain. 

 

Implikasi Praktis 

Konflik Korea Utara-AS terjadi karena Korea Utara mengembangkan 

program nuklir dengan alasan untuk pertahanan dan keamanan, tetapi AS bersikap 

keras dan melakukan intervensi terhadap Korea Utara agar menghentikan program 

nuklirnya, sebaliknya Korea Utara tetap berpendirian AS harus lebih dulu 

menandatangani perjanjian non agresi dan memberi ganti rugi ekonomi kepada 

Korea Utara. Kedua negara bersikap keras dengan mempertahankan keinginannya 

masing-masing. Keadaan ini berpengaruh pada dunia internasional yang 

menentang program nuklir Korea Utara. Dengan keluarnya Korea Utara dari NPT 

dan pengembangan program nuklir yang masih berlanjut  membuat AS, Rusia, 

Jepang, Cina, Korea Selatan membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan 

PBB, yang bisa menimbulkan sanksi ekonomi bagi Korea Utara.  
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Konflik antara Korea Utara dan AS yang belum berakhir dapat memberi 

pelajaran bagi rakyat Indonesia untuk menambah rasa nasionalisme dan 

patriotisme terhadap tanah air. Kebijakan politik Korea Utara dapat memberikan 

pendidikan politik yaitu idealisme seorang pemimpin yang berusaha memperbaiki 

keadaan negara, meskipun banyak perbedaan yang dapat memicu konflik antar 

negara. Sama halnya kepada pemimpin bangsa Indonesia, meskipun ada 

perbedaan yang dapat memecah rasa persatuan dan nasionalisme, namun 

diharapkan hal tersebut tidak membuat keadaan negara semakin buruk. 

 

Saran 

 

1. Bagi pemerhati masalah Korea Utara dan Asia Timur 

Bagi pemerhati masalah Korea Utara khususnya dan Asia Timur pada 

umumnya hendaknya mengadakan diskusi-diskusi dan seminar tentang masalah 

Korea Utara terkait dengan progam pengembangan nuklir Korea Utara. Hasilnya 

dapat direkomendasikan pada organisasi-organisasi dalam bidang energi nuklir, 

misalnya IAEA dan KEDO untuk ditindaklanjuti secara lebih mendalam, sehingga 

dapat diambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk penyelesaian masalah nuklir 

Korea Utara. 

 

2. Bagi para penulis 

Konflik Korea Utara-AS yang sampai sekarang belum reda, menarik untuk 

dikaji. Permasalahan yang terjadi di Korea Utara sebagai dampak dari pemisahan 

Semenanjung Korea dan campur tangan AS dalam kepemilikan nuklir di Korea 

Utara dapat dipilih sebagai topik yang menarik. Tulisan yang membahas tentang 

Korea Utara hendaknya lebih banyak lagi dan selanjutnya dapat dituangkan dalam 

bentuk buku yang bisa dinikmati oleh semua lapisan. 

 

3. Bagi mahasiswa program pendidikan sejarah PIPS FKIP UNS 
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Bagi mahasiswa program pendidikan sejarah yang tertarik pada 

permasalahan Korea Utara-AS, tulisan ini dapat menjadi acuan untuk menambah 

pengetahuan tentang konflik Korea Utara-AS dan kebijakan politik Korea Utara 

atas intervensi AS serta diharapkan sebagai langkah awal untuk mengadakan 

pengkajian lebih lanjut. 
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