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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK: Choson Minjujuui Inmin 

Konghwaguk) atau lebih dikenal dengan Korea Utara merupakan salah satu 

Negara di kawasan Asia Timur yang menganut sistem Single party yakni Korean 

Worker’s Party (KWP) yang berdiri sejak 30 Juni 1949 dan dipimpin oleh rezim 

dictator totalitarian.Korea Utara secara resmi berdiri pada tanggal 09 September 

1948 dengan Pyongyang sebagai ibu kota Negara.
1
 

Sebelum berdiri sebagai suatu Negara, Korea Utara merupakan satu 

kesatuan dengan Korea Selatan hingga pada akhirnya terpisah setelah berakhirnya 

Perang Dunia II. Pada saat itu, wilayah Utara dikuasai oleh Unit Soviet dan di 

wilayah Selatan dikuasai oleh Amerika Serikat. Hal ini menandai masuknya 

Perang Dingin ke semenanjung Korea, dimana Korea Utara beraliansi dengan 

blok timur sedangkan Korea Selatan beraliansi dengan blok barat.
2
 

Semenjak berdiri hingga saat ini, Korea Utara telah mengalami tiga kali 

pergantian pemimpin yakni Kim Il Sung memimpin dari tahun 1945-1994, Kim 

Jong Il memimpin dari tahun 1994-2011, dan Kim Jong Un dari tahun 2011-

sekarang. Meskipun demikian, sistem kepemimpinan dari satu pemimpin ke 
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penggantinya tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya saja, transisi politik dari Kim 

Jong Il dengan sistem pemerintahan yang terpusat pada satu pemimpin ke sebuah 

sistem pemerintahan totalitarian yang lebih kompleks masih terus berlanjut hingga 

masa Kim Jong Un.
3
 

Meski demikian, kepemimpinan dari Kim Jong Il ke Kim Jong Un banyak 

melahirkan spekulasi dari berbagai pihak mengenai masa depan Korea Utara 

dibawah rezim yang baru. Mengingat usia Jong Un yang masih muda dan 

dianggap tidak memiliki pengalaman dalam hal politik pemerintahan serta 

militer.
4
 Hal tersebut pada akhirnya membawa kepemimpinan politik di Korea 

Utara menjadi sangat sulit untuk diprediksi di masa yang akan datang.
5
 Selain itu, 

sebagai pemimpin yang baru Kim Jong Un tentu akan mendapatkan banyak 

tantangan baik dari dalam negeri maupun internasional dan salah satu yang akan 

menjadi ancaman bagi rezim Kim Jong Un ialah aliansi Korea Selatan-Amerika 

Serikat di kawasan.
6
 Seperti yang dikatakan oleh Ken. E. Gause bahwa: 

“There is no country North Korea fears more than the United States 

[…] The United States provides the backbone to the security of South 

Korea, including an extended nuclear umbrella. As long as US 

forces remain on the Korean Peninsula, North Korea will feel under 
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immediate threat. It is the paranoia that has driven much of North 

Korea’s decision making on national security for over 60 years”.
7
 

 

Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan isu keamanan masih akan 

mendominasi pemerintahan Kim Jong Un yang salah satunya tentu akan terfokus 

padaaliansi Korea Selatan-Amerika Serikatyang selama ini selalu dianggap 

sebagai sebuah ancaman bagi keamanan danjuga keberlangsungan rezim Korea 

Utara. Mengingat, Korea Utara sendiri merupakan Negara yang kecil dan tidak 

memiliki kekuatan yang lebih besar dari aliansi. Sehingga, sangat penting bagi 

Korea Utara untuk membuat kebijakan keamanan yang mampu untuk melindungi 

Negara serta pemerintahannya dari ancaman aliansi tersebut. 

Dalam hal pengambilan kebijakan Negara yang menganut sistem 

kepemimpinan terpusat seperti halnya Korea Utara, maka kepribadian dari 

pemimpin, perilaku, serta gaya kepemimpinan dapat berdampak pada 

pengambilan kebijakan yang ada.
8
 Melihat pada latar belakang pendidikan Eropa 

dan usia yang masih sangat muda sebagai seorang pemimpin Negara, Kim Jong 

Un memiliki gaya yang berbeda dengan pendahulunya dalam hal memimpin. Kim 

Jong Un memiliki kepribadianyang lebih terbuka dan sering muncul dalam ruang 

publik serta memeluk rakyatnya. Selain itu, Kim Jong Un pun tidak canggung 

mengenalkan istrinya ke ruang publik.
9
 Namun, yang paling banyak mengejutkan 

dunia internasional ialah keputusan Kim Jong Un untuk mengeksekusi pamannya 
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yakni Jang Song-Taek yang selama ini dipercaya oleh Kim Jong Il serta menjadi 

salah satu orang yang mendukung Kim Jong Un sebagai pemimipin.
10

 Hal ini 

membuktikan bahwa Kim Jong Un mulai berusaha untuk menunjukkan 

kekuatannya yang sesungguhnya sebagai pemimpin Korea Utara. 

Selama kurang dari tiga tahun kepemimpinannya, Kim Jong Un 

melakukan kebijakan keamanan dengan meningkatkan kekuatan militer serta 

melakukan tindakan-tindakan yang lebih provokatif dan agresif. Hal tersebut 

dapat ditunjukkan ketika Korea Utara melakukan tindakan provokasi dengan 

melakukan peluncuran Missil pada 13 Maret2012 sebagai bentuk penghargaan 

atas perayaan 100
th 

kelahiran Kim Il Sung, namun peluncuran tersebut gagal dan 

untuk mengatasi rasa malu karena kegagalan yang sempat dialami sebelumnya, 

Korea Utara pada 12 Desember 2012 melakukan peluncuran roket long-range 

Unha-3. Rocket tersebut diluncurkan dari tempat peluncuran Dongchang-ri yang 

berlokasi di pesisir pantai barat Korea Utara.
11

 Kemudian pada bulan februari 

2013 Korea Utara kembali melakukan uji coba Nuklir bawah tanah, yang mana 

hal tersebut dianggap sebagai bentuk penegasan atas perlawanan terhadapaliansi 

Korea Selatan-Amerika Serikat.
12

 

Melalui kebijakan keamanan yang lebih provokatif dan agresif dengan 

melakukan pengembangan persenjataan serta kekuatan militer tersebut, Kim Jong 

Un ingin menunjukkan kepada aliansi bahwa Korea Utara bukan Negara yang 
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bisadipandang remeh. Dengan kata lain, kebijakan keamanan Korea Utara 

merupakan simbol atau image untuk menunjukkan kekuatan kepada aliansi 

Amerika Serikat dan Korea Selatan. Selain itu, bagi Kim Jong Un yang 

merupakan pemimpin baru serta diragukan oleh banyak kalangan, hal tersebut 

bisa digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatannya. Seperti yang 

dilangsir dalam pidato tahun baru Kim Jong Un pada 01 Januari 2014, Kim Jong 

Un mengatakan akan terus memperkuat kemampuan militer karena memperkuat 

pertahanan ialah hal yang paling penting dalam urusan Negara, martabat, 

kebahagiaan, dan perdamaian rakyat dan semua hal tersebut tergantung pada 

persenjataan yang kuat. 
13

 

Hal tersebut cukup membuktikan bahwa selama kurang dari tiga tahun 

kepemimpinan Kim Jong Un, aspek militer masih menjadi perhatian utama Korea 

Utara. Berbeda dengan Kim Jong Il yang lebih fokus pada aspek ekonomi, Kim 

Jong Un lebih tertarik dalam aspek militer. Hal tersebut mengindikasikan adanya 

ketergantungan atas kekuatan militer untuk menstabilkan kekuatan serta 

keamanan dari Korea Utara di masa yang akan datang.
14

Oleh karena itu, dari latar 

belakang tersebut penulis mengangkat judul yakni “Kebijakan Keamanan Korea 

Utara Pada Masa Pemerintahan Kim Jong Un atas Aliansi Korea Selatan-

Amerika Serikat”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penulis menetapkan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

ialah“Mengapa kebijakan keamanan Korea Utara pada Masa Pemerintahan 

Kim Jong Un agresif dan provokatif atas aliansi Korea Selatan-Amerika 

Serikat?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa 

kebijakan keamanan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un agresif 

dan provokatif atas aliansi Korea Selatan-Amerika Seriakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Mengetahui kebijakan keamanan Korea Utara pada masa 

pemerintahan Kim Jong Un atas eksistensi atau adanya aliansi antara 

Korea Selatan-Amerika Serikat di Semenanjung Korea.  

1.4.2 Manfaat Akademis 

1. Tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar S-I 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Menerapkan teori dan konsep untuk menganalisa kebijakan keamanan 

Korea Utara yang agresif dan provokatif pada masa  Kim Jong Un atas 

aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat 
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3. Menjadi salah satu refrensi atau sumber rujukan bagi teman-teman 

mahasiswa dan seluruh kalangan dalam meniliti kasus yang memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama ialah skripsi dari Galih Wisnu 

Aji(09260079) yang berjudul Kebijakan Self Defense Korea Utara Dalam 

Upaya Mengantisipasi Invasi Militer Amerika Serikat Pasca Peristiwa 11 

September 2001. Dalam skripsi yang dibuat tahun 2013 tersebut, Galih 

menjelaskan bahwa kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara dilakukan sebagai 

cara untuk melindungi diri dari potensi ancaman militer Amerika Serikat. Dengan 

kata lain ialah Korea Utara menggunakan senjata nuklirnya sebagai 

bentukdetterence. Hal tersebut diperkuat setelah Amerika membuat kebijakan 

global war on terrorism pasca tragedi 11 September 2001 yang lalu. Dalam 

kebijakannya tersebut, Amerika Serikat menggolongkan Korea Utara kedalam 

Negara-negara poros setan atau exis of evil.
15

Sebutan tersebut disematkan kepada 

Korea Utara karena Korea Utara memiliki senjata uranium dan nuklir yang mana 

dalam hal ini Amerika Serikat khawatir akan digunakan untuk membantu teroris 

dalam melawan Amerika Serikat mengingat selama ini Korea Utara dan Amerika 

Serikat memiliki hubungan yang tidak baik. 

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah memiliki 

persamaan pada topik besarnya yakni sama-sama membahas mengenai masalah 

kemanan Korea Utara dan sama-sama menggunakan jenis penelitian eksplanatif. 
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Namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah jika 

penelitian terdahulu unit eksplanasinya ialah Amerika Serikat dan batas waktunya 

ialah pada masa pemerintahan Kim Jong Il dan pasca 9/11, maka penelitian yang 

baru akan membahasa mengenai kebijakan keamanan Korea Utara pada masa 

Kim Jong Un serta yang menjadi Unit Eksplanasinya ialah mengenai sistem 

Keyakinan dari Kim Jong Un sebagai pemimpin Negara. Selain itu dari sisi teknik 

analisa pun berbeda, yangmana jika penelitian terdahulu menggunakan teknik 

analisa deduktif yakni penelitian dilakukan dengan melihat pada teori terlebih 

dahulu, maka penelitian yang baru lebih menggunakan teknik analisa induktif 

yakni melihat fenomena terlebih dahulu kemudian disesuaikan dengan teori. 

Terdapat perbedaan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang baru yakni jika penelitian terdahulu menggunakan Nuclear 

Deterrence serta Self Defense Theory untuk menjelaskan dari sisi Korea Utara, 

maka dalam penelitian yang baru peneliti akan menjelaskan mengenai kebijakan 

keamanan Kim Jong Un dengan melihat pada persepsi dari Kim Jong Un itu 

sendiri dalam membuat kebijakan sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan 

teori persepsi dari Ole. R. Holsti.  

Penelitian terdahulu yangkedua ialah penelitian dari Anthony H. 

Cordesman yang berjudul The Korean Military Balance: Comparative Korean 

Forces and the Forces of Key Neighboring States dalam jurnal CSIS (Center for 

Strategic and International Studies) Juli 2011. Dalam jurnalnya, Cordesman 

menjelaskan bahwa setiap aktor yang melakukan perimbangan pada dasarnya 

memiliki kekuatan dan pengeluaran militer yang berbeda-beda. Namun, 
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perimbangan atau balancing akan menjadi sangat menarik karena kedua Korea 

memiliki pendukung masing-masing di dalam kawasan yang mana kekuatan dari 

pendukung masing-masing Negara juga sangat dipertimbangkan sebagai sebuah 

bentuk power balancing. 

“The balance of DPRK and ROK “conventional” forces cannot be 

separated from the role of United States forces would play in a 

conflict, from japan’s  willingness to support United States basing 

and staging into Korea, and from the role China would play in 

trying to limit any threat to DPRK as a buffer state”
16

 

 

Selain itu, Cordesman juga menjelaskan bahwa dalam hal perimbangan 

kekuatan senjata konvensional, Korea Selatan mungkin memiliki keunggulan 

dalam kualitas namun Korea Utara memiliki kunggulan dalam hal 

kuantitas.
17

Persamaan antara penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian 

yang baru ialah sama-sama membahas mengenai masalah keamanan Korea 

Utara.Selain itu, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian yang sedang 

diteliti keduanya sama-sama melihat bahwa antara Korea Utara dan Selatan pada 

dasarnya melakukan kegiatan perimbangan kekuatan. Namun, yang membedakan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang tengah dilakukan saat ini ialah 

jika penelitian terdahulu hanya menjelaskan mengenai perimbangan kekuatan 

antara Korea Utara dengan Korea Selatan, maka dalam penelitian yang baru 

peneliti akan memfokuskan pada perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap 

aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat, selain itu penelitian yang baru akan lebih 

fokus atas kebijakan keamanan Korea Utara pada masa Kim Jong Un serta 
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Anthony H. Cordesman, TheKorean Military Balance: Comparative Korean Forces and the 

Forces of Key Neighboring State, CSIS Journal 2011.  
17

Ibid., hal. 12 
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persepsi Kim Jong Un terhadap aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat dengan 

menggunakan teori persepsi dari Ole. R. Holsti. Jika dilihat dari jenis penelitian, 

maka yang berbeda ialah jika penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif 

maka penelitian yang baru menggunakan metode eksplanatif. 

Penelitian terdahulu yang ketiga ialah penelitian dari Ryo Hinata 

Yamaguchi, Ph.D yang berjudul Military Capability Management In the 

Democratic People’s Republic of Korea: The Impact of Domestic Situational 

and Structural Factors on Military Capability and Strategy. Dalam penelitiannya 

tersebut, Ryo Hinata menjelaskan bahwa pengolahan manajemen militer di Korea 

Utara banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor dan juga berbagai 

pertimbangan baik itu yang berasal dari internal Korea Utara sendiri maupun 

eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal tersebut ialah berasal dari aspek 

politik dan ekonomi di dalam rana domestik Korea Utara yang berarti bahwa 

politik dan ekonomi memberikan pengaruh dalam perencanaan strategis Korea 

Utara. 

Faktor lain yang memberikan pengaruh besar terhadap kapabilitas dan 

manajemen militer di Korea Utara ialah berasal dari faktor eksternal yakni 

bisaberupa ancaman keamanan dari sekitarnya. Hal ini terlihat bahwa Korea Utara 

menganggap  jika keamanan kawasan tidaklah pasti dan akan memungkinkan 

setiap Negara untuk saling berkompetisi satu dengan yang lainnya dalam 

qualitative arm race modernization. Dalam kasus ini, Korea Utara memiliki 

masalah serius dalam mengatur kapabilitas militernya, sembari Negaranya harus 

dihadapkan pula pada masalah ekonomi yang sangat ekstrim. 
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Persamaan antara penelitian terdahulu ketiga dengan penelitian yang 

dilakukan pada saat ini ialah sama-sama membahas mengenai kondisi domestik 

Korea Utara. Selain itu, kedua penelitian memiliki metode penelitian yang sama 

yakni eksplanatif. Namun yang membedakan ialah jika penelitian terdahulu lebih 

menekankan bahwa pengelolaan militer atau keamanan Korea Utara banyak 

dipengaruhi oleh faktor Internaldan Eksternal, maka penelitian yang baru akan 

meneliti mengenai mengapa kebijakan keamanan di Korea Utara pada masa 

pemerintahan Kim Jong Un terhadap aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan 

menjadi cenderung lebih agresif dan provokatif dengan lebih melihat pada 

persepsi dari Kim Jong Un sendiri terhadap aliansi tersebut.  

Penelitian terdahulu yang keempat ialah Asian Journal for Social 

Sciences & Humanities Vol.2 No.2 Mei 2013 dari Seoyeon Yoon dan Kyunghan 

Lim yang berjudul North Korea’s National Security Strategy and It’s 

Implications for South Korea. Dalam penelitiannya, yoon dan lim menjelaskan 

bahwaKorea Utara berusaha untuk mempertahankan hegemoni rezim Kim dengan 

mempertahankan dan berpaku pada ideologi Juche (Self-reliance). Juche sendiri 

merupakan sebuah nilai yang sangat penting untuk mendukung agenda nasional 

Korea Utara seperti  halnya Songun (Military first Policy). Bagi Korea Utara, 

yang paling penting dalam mempertahankan kepentingan Negaranya ialah dengan 

meningkatkan kemanan nasionalnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam 
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penelitian sebelumnya yakni “Being the only divided country in the world, North 

Korea’s first national interest wiil be national security”.
18

 

Ancaman yang dimaksudkan sendiri dapat berasal dari ancaman 

internasional dan juga domestik. Ancaman yang berasal dari Internasional antara 

lain ialah berkaitan dengan masalah Ekonomi dan juga Militer. Sedangkan yang 

menjadi ancaman domestik ialah, kemungkinan adanya ketidakstabilan politik di 

dalam negeri Korea Utara mengingat banyak orang kelaparan dan hilangnya 

kepercayaan oleh sebagian orang terhadap pemerintahan Kim Jong Un. Hal ini 

tentu memberikan implikasi terhadap kebijakan Korea Selatan sebagai respon atas 

pergerakan yang dilakukan oleh Korea Utara. Dalam menanggapi strategi Korea 

Utara, Korea Selatan dapat membuat kebijakan dengan melalui tiga hal yakni 

Militer, Politik, dan Diplomasi.
19

 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang baru ialah 

sama-sama menjelaskan mengenai kepentingan nasional dari Korea Utara pada 

masa Kim Jong Un. Selain itu, kedua penelitian juga memiliki pemikiran yang 

serupa bahwa salah satu yang menjadi kepentingan nasional dari Korea Utara 

ialah untuk melindungi rezim Kim itu sendiri. Namun, yang membedakan kedua 

penelitian ialah jika penelitian terdahulu menjelaskan mengenai bagaimana 

implikasi kepentingan nasional Korea Utara mempengaruhi strategi Korea Selatan, 

maka penelitian yang baru akan lebih condong untuk menjelaskan yang 

sebaliknya yakni bagaimana kebijakan keamanan Korea Utara terhadap tidak 
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 Seoyeon Yoon & Kyunghan Lim,North Korea’s National Security Strategy and It’s Implications 

for South Korea, Asian Journal for Social Sciences & Humanities, Vol.2 No.2 2013, hal. 146 

didowload dari http://www.ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(2)/AJSSH2013(2.2-16).pdf 

pada 19/12/2013 pukul 21.54 wib 
19
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hanya Korea Selatan namun lebih kepada aliansi antara Korea Selatan dengan 

Amerika Serikat. Dalam hal ini, penulis cenderung melihat pada Kebijakan 

keamanan Korea Utara atas aliansi yang lebih agresif dan provokatif yang 

dipengaruhi oleh persepsi dari Kim Jong Un.  

Penelitian terdahulu kelima ialah penelitian dari Hong Nack Kim. Ph.D 

dalam International Journal of Korean Studies Vol. XXI, No. 2 West Virginia 

University yang berjudul The Kim Jong Un Regime’s Survival Strategy and 

Prospects for the Future of North Korea. Dalam penelitiannya, Nack Kim 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang akan menjadi fokus dari rezim 

Kim Jong Un dimasa yang akan datang yakni masalah politik dalam negeri, 

ekonomi, dan hubungan dengan Korea Selatan. Mengenai masalah politik, tidak 

akan ada banyak perubahan dari sistem dan pola kebijakan yang ada, hanya saja 

Kim Jong Un sebagai pemimpin muda yang dianggap masih tidak terlalu 

berpengalaman harus mencari legitimasi dari rakyat dan juga elit pemerintahan. 

Dalam hal ekonomi, Kim Jong Un akan dihadapkan pada masalah ekonomi yang 

sangat berat, oleh karena itu diharapkan akan adanya perubahan pada rezim 

pemerintahan yang baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 

Sehingga, Pyongyang perlu adanya reformasi ekonomi dan membuka dirinya ke 

dunia internasional seperti halnya China pada masa Deng Xiaoping. 
20

 

Dalam tulisannya penulis juga berpendapat bahwa tanpa adanya 

perubahan, rezim tidak akan bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan juga untuk 

memperkuat legitimasi atas rezimnya, Kim Jong Un perlu merevitalisasi ekonomi 

                                                           
20

Hong Nack Kim, The Kim Jong Un Regime’s Survival Strategy and Prospects for the Future of 

North Korea, International Journal of Korean Studies Vol. XXI, No. 2, 2012, West Virginia 

University, hal. 103 
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Korea Utara sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Lebih jauh 

lagi, rezim Kim Jong Un harus melakukan perdamaian dengan Korea Selatan 

dengan membuang jauh-jauh pemikiran bahwa Korea Utara dapat  menundukkan 

Korea Selatan dengan cara mengembangkan senjata Nuklir. Mengingat, selama 

Korea Selatan beraliansi dengan Amerika Serikat, hal tersebut tidak akan terjadi 

bagi Korea Utara untuk mengalahkan Korea Selatan dengan segala macam bentuk 

ancaman ataupun paksaan.
21

 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

pada saat ini ialah kedua penelitian sama-sama memiliki persamaan topik 

bahasan. Selain itu, yang menjadi analisanya ialah sama-sama meneliti mengenai 

Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un. Meskipun demikian, yang 

membedakan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang  baru 

ialah jika penelitian yang terdahulu menjelaskan mengenai usaha Kim Jong Un 

agar tetap bertahan dari kemungkinan ancaman yang mungkin dihadapi dari 

berbagai hal, penelitian yang baru hanya akan memfokuskan penelitian pada 

kebijakan keamanan Korea Utara terhadap aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat 

pada masa Kim Jong Un yang cenderung lebih agresif serta berani dibandingkan 

dengan pendahulunya mengingat latar belakang Jong Un yang masih muda serta 

banyak yang menganggapnya masih belum berpengalaman maka kebijakan 

keamanan Korea Utara terhadap aliansi dapat menjadi sebuah pembangunan 

image atau pencitraan atas diri Kim Jong Un. 

                                                           
21

Ibid., hal. 102-103 
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Penelitian terdahulu yang keenam ialah skripsi dari Hafid Adim Pradana 

(07260063) yang berjudulPeningkatan Agresifitas Politik Luar Negeri Israel 

Terhadap Palestina Dalam Periode Pemertintahan Benjamin Netanyahu 

Tahun 2009-2010.Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut 

ialah kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan politik luar negeri 

dan mengguanakan Teori Leader Perception dari Ole Rudolf Holsti serta 

menggunakan konsep Agresifitas serta menggunakan jenis penelitian Eksplanatif 

dalam menjelaskan fenomena. Meskipun demikian banyak aspek yang 

membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut, yakni dari 

segi pembahasan kedua penelitian sendiri memiliki perbedaan yakni penelitian 

terdahulu tersebut fokus membahas mengenai Politik luar negeri Israel terhadap 

Palestina sedangkan penelitian ini fokus membahas mengenai Kebijakan 

keamanan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un atas Aliansi Korea 

Selatan-Amerika Serikat.  

Table 1.1 : Penelitian Terdahulu 

No 
Pengarang 

(Judul) 

Pendekatan/Teori 

Konsep 

(Methodology) 

Hasil 

1 Galih Wisnu Aji 

(09260079), 

Skripsi, Jurusan 

Hubungan 

Internasional, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang,2013. 

(Kebijakan Self 

Defense Korea 

Utara Dalam 

Upaya 

Mengantisipasi 

Nuclear 

Deterrencedan 

National Defense 

(Eksplanatif) 

Program pengembangan Nuklir 

yang dilakukan oleh Korea 

Utara ialah tidak lain sebagai 

bentuk untuk atas National 

Interest mereka yang mana 

mereka akan mempergunakan 

kekuatan nuklir sebagai senjata 

yang ampuh untuk  

mempertahankan Negaranya 

kemungkinan serangan Amerika 

Serikat. Selain itu, mereka juga 

menggunakan Nuklir tersebut 

untuk mlakukan detterence 
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Invasi Militer 

Amnerika Serikat 

Pasca Peristiwa 

11 September 

2001) 

terhadap Amerika 

Serikatdengan tujuan 

agarAmerika Serikat tidak 

melakukan penyerengan ke 

Korea Utara. 

2 Anthony H. 

Cordesman. CSIS 

Journal, Juli 2011.  

(The Korean 

Military Balance: 

Comparative 

Korean Forces 

and the Forces of 

Key Neighboring 

States) 

Balance of Power 

(Diskriptif) 

Kompleksitas hubungan antara 

ROKdan DPRKkemungkinan 

besar dapat membuat kedua 

Negaraberada pada suatu 

kondisi yakni Balance of force. 

Ketegangan kedua Negara 

berpotensi untuk melibatkan 

Jepang, China, dan juga 

Amerika Serikat kedalam 

konflik konvensional. 

Perimbangan kekuatan yang 

dilakukan oleh ROK dan DPRK 

pada dasarnya tidak dapat 

dipisahkan dari peran Amerika 

Serikat yang bermain di dalam 

konflik dua Negara tersebut 

serta keinginan jepang untuk 

menolong dan mendukung 

Amerika Serikat dalam hal ini.  

3 Ryo Hinata 

Yamaguchi, Ph.D. 

Disertasi , 2012. 

(Militar 

Capability 

Management In 

the Democratic 

People’s Republik 

of Korea: The 

Impact of 

Domestica 

Situational and 

Structural Factors 

on Military 

Capability and 

Strategy). 

Neo Classical 

Realism  

(Eksplanatif) 

Kapabilitas managemen militer 

Korea Utara banyak 

dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor, baik itu faktor 

internal yakni mengenai 

masalah ekonomi dan juga 

ketidakstabilan politik di dalam 

domestik Korea Utara itu 

sendiri. Sedangkan untuk faktor 

Eksternal yakni banyak 

dipengaruhi oleh ancaman-

ancaman yang berasal luar 

Korea Utara. Ancaman tersebut 

bisa dari kawasan, mauapun 

diluar kawasan. Semua faktor 

tersebut tentu akan memberikan 

pengaruh bagi pemimpin Korea 

Utara untuk membuat kebijakan 

atau strategi keamanan dan juga 

militer Korea Utara.  
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4 Seoyeon Yoon 

dan Kyunghan 

Lim, Asian 

Journal for Social 

Sciences & 

Humanities Vol. 2 

No. 2 Mei 2013 

(North Korea’s 

National Security 

Strategy and its 

Implications for 

South Korea) 

National Security 

(Eksplanatif) 

Salah satu kepentingan nasional 

Korea Utara ialah mengenai 

masalah keamanan nasional. 

Hal ini tentu berkitan dengan 

masalah ancaman yang 

mungkin akan dihadapi oleh 

Korea Utara. Bagi Korea Utara, 

segala hal yang dapat 

mengancam kelangsungan 

rezim ialah ancaman. Ancaman 

tersebut bsia berasal dari 

domestik dan juga internasoinal.  

5 Hong Nack Kim. 

Ph.D. 

International 

Journal of Korean 

Studies Vol. XXI, 

No. 2 West 

Virginia 

University. 2012. 

(The Kim Jong 

Un Regime’s 

Survival Strategy 

and Prospects for 

the Future of 

North Korea) 

Foreign Policy 

Analysis(Ekplanati

f) 

Rezim Kim Jong Un akan 

menghadapi tantangan dari 

mulai masalah politik dalam 

negeri, krisis ekonomi, dan juga 

permasalah dengan Korea 

Selatan yang tak kunjung usai. 

Oleh karena itulah, diperlukan 

adanya langkah kongkrit dari 

pemerintahan rezim Kim Jong 

Un agar dapat membawa Korea 

Utara ke masa depan yang lebih 

baik.  

6 Hafid Adim.P 

(07260063), 

Skripsi, Jurusan 

Hubungan 

Internasional, 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang, 2011. 

(Peningkatan 

Agresifitas Politik 

Luar Negeri Israel 

Terhadap 

Palestina dalam 

Periode 

Pemerinthan 

Benjamin 

Netanyahu Tahun 

2009-2010) 

Konsep Politik Luar 

Negeri, Konsep 

Agresifitas,Teori 

PersepsiOle Rudolf 

Holsti(Eksplanatif) 

Peningkatan agresifitas polugri 

Israel terhadap palesina ditandai 

dengan meningkatnya upaya 

aneksasi wilayah palesitna, seperti 

pembangunan pemukiman yahudi 

di tepi barat. Selain itu, 

peningkatan tersebut pun tidak 

terlepas dari pengaruh nilai, 

keyakinan, serta pengetahuan yang 

mempengaruhi persepsi dan 

pemikiran Benjamin Netanyahu 

sebagai pemimpin Israel itu 

sendiri. 
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1.6 Landasan Teori dan Konsep 

1.6.1. Konsep Agresifitas 

Secara umum, perilaku agresif merupakan sebuah bentuk tindakan 

untuk meluapkan emosi yang dilakukan baik oleh manusia maupun hewan 

terhadap suatu objek tertentu. Menurut Scheneiders, perilaku agresif dapat 

diekspresikan dengan menggunakan kata-kata (verbal) maupun tindakan 

atau fisik (non-verbal) dengan tujuan untuk menyakiti atau melukai orang 

lain baik dengan tujuan maupun tanpa tujuan.
22

Lebih lanjut menurut 

Dodge dan Coie, perilaku agresif sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni:
23

 

1. Perilaku agresif reaktif yaitu sikap permusuhan yang ditunjukkan 

sebagai respon atas stimulus yang dianggap mengancam. Perilaku ini 

secara umum dapat menimbulkan efek yang negatif.   

2. Perilaku agresif proaktif yaitu sikap agresif dan provokatif yang 

dilakukan dengan tujuan tertentu baik itu untuk keuntungan materil 

maupu non materil. Perilaku ini tidak menghasilkan kerusakan, 

karena semata-mata dilakukan untuk beberapa tujuan.  

Untuk membuktikan keterkaitan konsep agresifitas diatas dengan 

fenomena yang tengah diteliti, maka dalam penelitian ini penulis akan 

menyebutkan beberapa indikator agresifitas kebijakan kemanan pada masa 

                                                           
22

Alexander.A. Scheneiders, 1995, Personal Adjustment and Mental Healty, New York: Holt, 

Rinehart and Winston dikutip dalam Kadek Reqno Astyka Putri, Hubungan Antara Indentitas 

Sosial dan Konformitas dengan Perilaku Agresi pada Suporter Sepak Bola Persisam Putra 

Samarinda, e-Journal Psikologi, Volume 1, Nomor 3, 2013, hal. 242 
23

K.A.Dodge and Coie.JD, 1987, Social Information Processing Factors in Reactive and Proactive 

Aggression in Children’s Peer Groups, Journal of Personility and Social Psychology, 53, 1146-

1158 dikutip dalam Francois Poulin and Michel Boivin, Reactive and Proactive Aggression: 

Evidence of a Two-Factor Model, Psychologial Assessment, Vol. 12 No. 2, 115-122, 2000, hal. 

115 
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Kim Jong Un yang dianggap meningkat.Antara lain ialah tertera dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1.2: Indikator Agresifitas Kebijakan Kemanan Korea Utara pada Masa  
Kim Jong Un terhadap Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat 

 

Bentuk 

Agresifitas 

Indikator Keterangan 

Fisik, Pasif, 

Langsung 

(Bentuk 

Perilaku 

agresif 

Reaktif) 

Penutupan 

Sepihak 

Kompleks 

Industri 

Kaesongole

h Korea 

Utara pada 

April 2013 

Penutupan tersebut ialah buah dari 

ketegangan hubungan kedua Korea yang 

dimulai ketika aliansi Korsel-AS 

menyelenggarakan latihan militer bersama. 

Keputusan tersebut merupakan respon 

Korea Utara atas pernyataan dari Korea 

Selatan yang sempatmengatakan bahwa 

Industri Kaesong hanya dijalankan sebagai 

alat pengumpul uang bagi Negaramiskin. 

Meski bersifat pasif, namun penutupan 

tersebut menimbulkan dampak negatif 

antara lain ialah banyak pekerja asal Korea 

Selatan yang tertahan di Kaesong. Selain 

itu, kedua Korea tentu mengalami kerugian 

materil yang cukup besar, khususnya bagi 

Korea Utara.Meski demikian, Kim Jong Un 

tidak perduli dan tetap melakukan 

penutupan. Hal tersebut dilakukan oleh Kim 

Jong Un untuk melindungi harkat dan 

martabat Korea Utara. Meski demikian, 

pada akhirnya Industri Kaesong dibuka 

kembali setelah intensitas ketegangan kedua 

Korea menurun.  

Fisik, Aktif, 

Tidak 

langsung(P

erilaku 

agresif 

Proaktif) 

Peluncuran 

Misil pada 

13 April 

2012 dan 

pada 

Desember 

2012 serta 

uji Coba 

Nuklir pada 

12 Februari 

2013.  

Hal tersebut merupakan tindakan provokatif 

oleh Kim Jong Un yang pelaksanaannya 

dilakukan secara berurutan dan dalam kurun 

waktu yang hampir berdekatan. Tindakan 

tersebut merupakan perilaku agresif proaktif 

yang mana kegiatan tersebut dilakukan 

bukan sebagai bentuk respon atas aliansi, 

melainkan untuk tujuan kemananan 

Negaranya. Meski demikian, hal tersebut 

tetap ditujukan untuk menunjukkan 

kekuatan yang dimiliki kepada aliansi 

meskipun dilakukan secara tidak langsung 

untuk melukai.  
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Fisik, Pasif, 

Tidak 

Lansung 

(Perilaku 

agresif 

Proaktif) 

Membuka 

kembali 

fasilitas 

Nuklir 

Yonpyong 

Kebijakan yang diambil oleh Kim Jong Un 

untuk memperkuat kemampuan Korea Utara 

dalam meningkatkan kapasitas senjata 

Nuklirnya guna melindungi Negara dan 

rezim yang ada dari berbagai ancaman. Hal 

ini merupakan perilaku agresif proaktif dan 

cenderung pasif karena tidak melukai serta 

menyerang objek dalam hal ini ialah aliansi 

secara langsung.  

Fisik, Aktif, 

tidak 

Langsung 

(Perilaku 

agresif 

Reaktif) 

Peluncuran 

Misil jarak 

pendek 

antara Mei 

2013 dan 

Maret 2014 

Peluncuran tersebut merupakan bentuk 

perilaku agresif reaktif, karena dilakukan 

sebagai bentuk reaksi atas latihan militer 

bersama antara aliansi Korsel-AS. Kim Jong 

Un mengambil kebijakan tersebut karena 

merasa terancam dengan latihan militer 

yang dilakukan oleh Aliansi dan tentu juga 

untuk unjuk kekuatan.Peluncuran tersebut 

tidak dilakukan secara langsung untuk 

menyakiti objek yang dalam hal ini ialah 

aliansi. Mengingat, peluncuran tersebut 

dilakukan di wilayah Korea Utara sendiri. 

Meski demikian, tetap saja peluncuran 

tersebut memberikan dampak buruk yakni 

menambah ketegangan dan juga 

meningkatkan intensitas permusuhan antara 

Korea Utara dengan Aliansi Korsel-AS. 

Fisik, Aktif, 

Langsung 

(Perilaku 

agresif 

Proaktif) 

Penyeranga

n Cyber ke 

beberapa 

instansi 

keuangan 

dan 

perusahaan 

penyiaranK

orea Selatan 

selama 

Maret 2013 

Selain menggunakan senjata 

conventional,Korea Utara juga 

menggunakan senjata non-conventional 

untuk melakukan aksi-aksi provokatif 

kepada Korea Selatan. Tercatat selama 

bulan Maret 2013, Korea Selatan 

menyatakan telah mendapatkan serangan 

Cyber dari Korea Utara. Penyerangan 

tersebut bisa dikategorikan kedalam 

perilaku agresif proaktif, karena dilakukan 

dengan tujuan tertentu antara lain ialah 

untuk mengganggu atau merusak sistem 

data beberapa Instansi keuangan dan 

penyiaraan di Korea Selatan. Hal tersebut 

tentu akan berdampak secara langsung 

terhadap kegiatan operasional perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan penggunaan 

perangkat elektronik berbasis Software.  
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Fisik, Aktif, 

Langsung 

(Perilaku 

agresif 

Reaktif) 

Melakukan 

pelatihan 

militer serta 

penembaka

n rudalke 

wilayah 

Korea 

Selatan  

Tindakan tersebut merupakan bentuk 

perilaku agresif reaktif kerena dilakukan 

oleh Korea Utara sebagai bentuk reaksi atas 

diselenggarakannya latihan militer bersama 

aliansi Korsel-AS di semenanjung Korea 

yang dianggap mengancam keamanan 

Korea Utara. Selain itu, penembakan rudal 

oleh Korea Utara sendiri merupakan 

tindakan agresif langsung, karena Korea 

Utara menembakkan rudal tersebut langsung 

ke wilayah Korea Selatan. Hal ini tentu 

mengakibatkan kerusakan.  

Verbal, 

Aktif, 

Langsung 

(Perilaku 

agresif 

Reaktif) 

Penyebaran 

selebaran 

bernada 

ancaman ke 

wilayah 

Korea 

Selatan 

Dalam isi selebarannya, Korea Utara akan 

menghancurkan dan membasmi para tentara 

dan membumi hanguskan pulai Baengyeong 

di Luat Kuning. Hal tersebut merupakan 

reaksi dari Korea Utara atas latihan militer 

tahunan yang dilakukan oleh aliansi. 

Tindakan ini merupakan bentuk agresifitas 

dalam hal verbal dan secara langsung 

ditujukan untuk mengancam serta menyakiti 

objek yang mana dalam hal ini ialah tentara 

Korea Selatan.  

 

Semua tindakan tersebut ialah sebagian kebijakanKim Jong Un 

sebagai langkah untuk mengamankan Negara dari ancaman Aliansi. Masih 

terdapat banyak tindakan-tindakan provokatif lainnya yang dilakukan 

secara intens dan dalam kurun waktu yang hampir berdekatan olehKorea 

Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un terhadap Aliansi meskipun 

masa kepemimpinannya baru berjalan kurang lebih tiga tahun. Hal tersebut 

tentu dapat menunjukkan bahwa Korea Utara pada masa Kim Jong Un 

mengalami peningkatan tingkat agresifitasnya dalam menghadapialiansi. 
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1.6.2. Teori Persepsi Ole. R. Holsti 

Untuk menjelaskan mengenai bagaiamana kebijakan keamanan 

Korea Utara terhadap aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat di bawah 

kepemimpinan Kim Jong Un yang di pandang lebih agresif dan provokatif, 

penulis menggunakan Teori Perspesi dari Ole. R. Holsti. Teori ini 

menggunakan pendekatan psikologi yang menjelaskan bahwa sistem 

keyakinan serta national image yang dimiliki oleh pemimipin Negara 

sangat mempengaruhi pemimpin tersebut dalam proses pengambilan 

kebijakan. Menurut Ole. R. Holsti, teori persepsi memiliki tiga komponen 

persepsi yang berbeda antara lain ialah nilai, keyakinan, dan pengetahuan 

(fakta) yang dimiliki oleh pengambil kebijakan. Menurut teori ini, persepsi 

dan kepercayaan pemimpin atau aktor Negara dianggap sebagai sesuatu 

yang paling penting dalam proses pembuatan kebijakan, dan oleh karena 

itulah terkadang opini masyarakat tidak terlalu berpengruh. Seperti yang 

dijelaskan oleh Ole. R. Holsti bahwa: 

“…..the perception of state leaders of the state’s relative 

power position may be more important than the “actual” 

relative power position, it may also be argued that the state 

leader’s perception of public opinion may be more important 

than what the public (as a whole) actually thinks and 

believes”.
24

 

 

Hal tersebut dikuatkan oleh Kenneth Boulding yang berpendapat 

bahwa persepsi yang dimiliki oleh seorang pemimpin, memainkan peranan 

                                                           
24

Ole. R. Holsti, 2004, Public Opinion and American Foreign Policy, 2ed, Ann Arbor: The 

University of Michigan Press, hal. 15-26 dikutip dalam Master Thesis, Audun Reiby, Public 

Opinion and US China Policy: A Quantitative Analysis of the Relationship between America 

Public Opinion and America Policy toward China, 1990-2004, May 2012, University of Oslo, 

hal.19 
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yang sangat menentukan perilaku suatu Negara dalam system 

internasional.
25

 Persepsi dari pemimpin Negara dalam pembuatan 

keputusan banyak dipengaruhi oleh proses psikologi, misalkan saja untuk 

merasionalkan tindakan, mempertahankan pendapat, mengurangi 

kecemasan, dan lain sebagainya.
26

Ole. R. Holsti menyatakan bahwa system 

keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan 

kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra tersebut meliputi 

beberapa hal antara lain ialah realitas masa lalu, masa kini, dan realitas 

yang diharapkan di masa depan, serta preferensi nilai tentang apa yang 

seharusnya terjadi.
27

 Hubungan antara sistem kepercayaan aktor pengambil 

kebijakan dengan proses pengambilan kebijakan dapat dilihat dari bagan 

berikut ini: 

Bagan 1.1: Hubungan antara system keyakinan  dengan pembuatan 

keputusan politik luar negeri
28

 

                                                           
25

Audun Reiby., op.cit. hal. 19 
26

 Walter. S. Jones, 1992, Logika Hubungan Internasional, Jakarta:Grmedia, hal 276-278 dalam 

Skripsi Hafid Adim Pradana (07260063), Peningkatan Agresifitas Politik Luar Negeri Israel 

Terhadap Palestina dalam Periode Pemerintahan Benjamin Netanyahu tahun 2009-2010. 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
27

 Ibid 
28

Ole.R.Holsti, The Belief System and National Images: a case study, Conflict Resolution Journal 

Volume VI Number 3, Department of Political Science, Stanford University, hal.245 
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Berdasarkan bagan diatas, dijelaskan bahwa nilai dan keyakinan 

seseorang dapat membantunya dalam menentukan kebijakan yang akan 

diambil. Dalam hal ini, terdapat dua macam citra yakni citra tertutup dan 

citra terbuka yang mana citra tertutup ialah mengarah pada penolakan 

terhadap informasi yang bertentangan dengannya serta memilih beberapa 

bagian tertentu dari informasi tersebut yang digunakan untuk mendukung 

citra yang sudah ada. Sedangkan, untuk citra terbuka ialah lebih mengarah 

pada penerimaan terhadap semua informasi yang baru, walau mungkin 

bertentangan dengan citra yang telah dipegang sebelumnya.Baik terbuka 

maupun tertutup, setiap orang memiliki citra yang berbeda-beda dalam 

menginterpretasikan informasi yang didapat.
29

Interpretasi terhadap 

informasi yang didapatkan tergantung pada sistem keyakinan dan citra yang 

dimiliki oleh pembuat keputusan tersebut.
30

 

Untuk menjelaskan mengenai fenomena kebijakan keamanan Korea 

Utara, penulis memilih untuk melihat pada level State’s Individual 

Leaderyakni Kim Jong Un sebagai supreme leader di Korea Utara.  Level 

tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam membuat suatu 

kebijakan luar negeri, maka salah satu yang menjadi pertimbangannya ialah 

persepsi pemimpin Negara atas realitas yang ada yang mana realitas 

tersebut dibentuk atas dasar sistem keyakinan yang dimiliki oleh aktor 

pengambil kebijakan. Selama ini, Korea Utara memiliki persepsi bahwa 

aliansi kedua Negara merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan rezim 

                                                           
29

Mochtar Mas’oed, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi, Pusat Antar 

Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada:Yogyakarta, 1989, hal. 21 
30

Ibid, hal. 22 
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dan juga Korea Utara di kawasan. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah masa 

imperialisme Jepang yang oleh sebagian warga Korea, khususnya Korea 

Utara dianggap sebagai hasil dari penghianatan yang dilakukan oleh 

Amerika Serikat, mengingat Jepang sendiri masuk ke wilayah 

Semenanjung Korea atas ijin dari Amerika Serikat. Selain itu, Korea Utara 

juga menganggap bahwa mereka memiliki peran dan jasa yang sangat besar 

atas perlawanannya terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Oleh 

karena itulah, Korea Utara akan melakukan berbagai macam hal untuk 

senantiasa melindungi harga diri Negara dari ancaman maupun hinaan 

Negara lain khususnya aliansi. Selain itu, sejarah masa dingin yang 

akhirnya menjadikan Korea terpecah menjadi dua juga memberikan peran 

yang besar dalam membentuk sistem keyakinan Kim Jong Un. Selain itu, 

hostile policy yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap Korea Utara 

ketika masa pemerintahan George Bush juga banyak memberikan pengaruh 

dalam pengambilan kebijakan Korea Utara. Mengingat, kebijakan ini lah 

yang pada akhirnya membuat Korea Utara semakin terasing dari pergaulan 

Internasional dan seringkali mendapatkan sanksi dari Persatuan Bangsa-

Bangsa.
31

 

Jika teori tersebut diaplikasikan dalam Kebijakan Kemanan Korea 

Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un terhadap aliansi Korea 

                                                           
31

Hostile policy merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan mengenai kebijakan 

Amerika Serikat yang keras dan cenderung represif terhadap Korea Utara khususnya berkenaan 

dengan masalah atau isu keamanan di Semenanjung Korea.Oleh karena itulah, kebijakan Amerika 

Serikat tersebut diistilahkan oleh Korea Utara serta sebagian besar peneliti salah satunya ialah 

Daniel A. Pinkstonsebagai sebuah kebijakan yang cenderung memusuhi Korea Utara atau hostile 

policy. 
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Selatan-Amerika Serikat, maka konsep dan juga pandangan Holsti 

mengenai sistem keyakinan tersebut ternyata dimiliki oleh Korea Utara 

yang terwakili oleh pemimpin tertingginya yakni Kim Jong Un. Sistem 

Keyakinan yang dimiliki oleh Kim Jong Un tersebut diperoleh dari 

Informasi yang ada. Informasi tersebut yang pada akhirnya membentuk 

sistem keyakinan Kim Jong Un diantaranya ialah tidak terlepas dari sejarah 

masalalu yang dialami oleh Korea Utara itu sendiri. Selain itu,keterlibatan 

Amerika Serikat yang turut andil dalam terpisahnya kedua Korea serta 

membantu Korea Selatan dalam melawan Korea Utara saat terjadinya 

Perang Koreamenjadi salah satu bentuk informasi yang dapat membentuk 

sistem keyakinan dari Kim Jong Un.
32

 

Oleh karena itu, Pyongyang akan selalu bertindak represif tehadap 

Seoul dan Washington dan perlawanan tersebut cenderung menjadi lebih 

agresif dan provokatif ketika Korea Selatan kembali dipimpin oleh 

pemerintah konservatif yakni Park Geun Hye karena sikap keras mereka 

terhadap Pyongyang.Selain karena pengalaman yang terjadi dimasa lalu 

dan juga konflik yang masih sering terjadi pada masa sekarang. Kebijakan 

keamanan Kim Jong Un yang cenderung lebih agresif terhadap aliansi tidak 

lepas dari pengaruh nilai Juche (Self Reliance) dan Songun(Military 
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Konflik tersebut lebih dikenal dengan Perang Korea yang pada akhirnya menjadikan kedua 

Korea terpisah menjadi Korea Utara dan Korea Selatan.Secara de jure, perang tersebut sebenarnya 

belum berakhir mengingat kedua Negara tidak memiliki perjanjian damai.Perang antara Korea 

dapat berakhir hanya didasarkan atas kesepakatan untuk genjatan senjata yang pada waktu itu 

disepakati oleh kedua Negara. Oleh karena itulah, hingga saat ini kedua Korea masih sering 

bersitegang satu sama lainnya. 
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FirstPolicy) yang selama ini dipercayai dalam menentukan berbagai 

pengambilan kebijakan dan juga tindakan oleh pemimpin Korea Utara. 

1.7 Metodologi 

1.7.1 Level Analisa 

Untuk menentukan level analisa tentu diperlukan adanya Unit 

Analisa dan Unit Eksplanasi. Unit Analisa atau disebut juga dengan 

variable dependen yakni variable yang perilakunya akan dideskripsikan, 

diteliti, dijelaskan, dan diramalkan. Sedangkan Unit Eksplanasi atau 

Variabel Independen ialah variable yang mempengaruhi variabel dependen 

atau Unit Analisa.
33

Dalam penelitian ini Variabel Dependen ialah 

“Kebijakan Keamanan KoreaTerhadap Aliansi Korea Selatan-Amerika 

Serikat”dan yang menjadi Variabel Independen ialah “Persepsi Kim Jong 

Un”. 

Oleh karena itu, dari kedua tingkat analisa di atas dapat disimpulan 

bahwa level analisa penelitian ini menggunakan level analisa 

Reduksionis,
34

 yang mana variabel dependen atau unit anlisanya yakni 

Kebijakan Keamanan Korea Utara Terhadap Aliansi Korea Selatan-

Amerika Serikat (Negara/Bangsa) kedudukannya lebih tinggi dari variabel 

Independen atau unit eksplanasi ialahPersepsi Kim Jong Un (Individu). 
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Mohtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional(Disiplin dan Metodologi), PT. Pustaka 

LP3ES: Jakarta, hal.35 
34

Reduksionis ialah level analisis yang menjelaskan apabila unit eksplanasinya lebih rendah 

daripada unit analisanya 
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1.7.2 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian 

Eksplanatif dengan menggunakan pertanyaan “mengapa?.  

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menekankan 

kepada kajianpustaka yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai 

macam jenis data yang bisa dijadikan refrensi atau petunjuk bagi penulis 

untuk melakukan penelitian.Penggunaan metode kualitatif atau kajian 

pustaka dimaksudkan untuk  memperoleh berbagai bahan penelitian yang 

sifatnya merupakan turunan dari penelitian terdahulu, kajian teoritis para 

ahli dengan mengumpulkan data-data berupa Literatur, Jurnal, Buku, E-

book, Koran, Majalah serta berbagai macam sumber yang dapat 

menunjang dan berkaitan dengan kajian atau fenomena yang sedang 

diteliti.  

1.7.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa Induktif yakni teknik 

analisa data yang dimulai dari melihat fenomena terlebih dahulu kemudian 

teori. 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

Agar penelitian yang dilakukan bisa terfokus dan tidak terlalu 

meluas, maka batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah hanya terbatas pada pembuatan kebijakan keamanan Korea Utara 



29 
 

pada masa pemerintahan Kim Jong Un atas aliansi antara Korea Selatan 

dan Amerika Serikat di semenanjung Korea. 

1.8.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu yang akan diteliti ialah setelah Korea Utara 

mengalami peralihan kepemimpinan dari Kim Jong Il ke Kim Jong Un 

serta kebijakan kemanan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong 

Un dari mulai akhir tahun 2011- Maret 2014.  

1.9 Hipotesa 

Kebijakan kemanan Korea Utara pada masa Kim Jong Un yang agresif dan 

provokatif terhadap aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat ialah dikarenakan oleh 

sistem keyakinan Kim Jong Un yang terdiri dari fakta apa yang telah, sedang, dan 

akan terjadi dan juga nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Adapun secara 

umum sistem keyakinan Kim Jong Un selama ini terbentuk dari tiga hal yakni 

sejarah Konflik masa lalu termasuk patriotisme serta Nilai atau Ideologi yang 

diyakini. Kebijakan keamanan Korea Utara masa Kim Jong Un yang agresif atas 

aliansi dapat dijelaskan dalam beberapa faktor. Pertama, adanya keyakinan Kim 

Jong Un mengenai kebijakan Korea Utara haruslah independen dan bergantung 

pada diri sendiri serta didasarkan pada asas-asas militer dengan peningkatan 

kekuatan persenjataan. Hal ini sesuai dengan nilai Juche (Self Reliance) dan 

Songun (Military First Policy). Kedua, keyakinan bahwa Amerika Serikat 

merupakan aktor yang menyebabkan imperilisme Jepang terjadi, selain itu 

Amerika Serikat juga diaggap menjadi otak atas terpisahnya Semenanjung Korea 

pada masa Perang Dingin, selain itu adanya keyakinan Korea Utara bahwa 
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“Hostile Policy” yang sedang diberlakukan Amerika Serikat pada saat ini 

berdampak buruk dan semakin menjauhkan Korea Utara dari pergaulan 

internasional. Selain itu, perjuangan Kim Il Sung dalam melakukan perlawanan 

pada masa penjajahan Jepang membentuk rasa nasionalisme dan national prestige 

tersendiri bagi Korea Utara. Fakta tersebut membentuk keyakinan Korea Utara 

untuk melindungi martabat bangsa dari ancaman aliansi dan kebijakan keamanan 

dengan meningkatkan persenjataan dan kemampuan militer yang mana hal 

tersebut ialah bentuk national prestige yang digunakan untuk menunjukkan 

kekuatan yang dimiliki oleh Korea Utara kepada dunia internasional khususnya 

Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat. 

1.10. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dan akan 

dijabarkan secara urut dari bab pertama hingga bab terakhir. Secara umum, 

sistematika penulisan dari penelitian ini tertuang dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.3: Sistematika Penulisan 

Bab Bahasan Umum Sub-Bahasan 

I Pendahuluan 1.1        Latar Belakang 

1.2        Rumusan Masalah 

1.3        Tujuan Penelitian 

1.4        Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat praktis 

1.4.2 Manfaat Akademis 

1.5       Penelitian Terdahulu 

1.6       Landasan Teori dan Konsep 

1.6.1 Konsep Agresifitas 

1.6.2 Teori Perspesi Ole. R. 

Holsti 

1.7       Metodologi 
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1.7.1 Level Analisa 

1.7.2 Jenis Penelitian 

1.7.3 Teknik Pengumpulan 

Data 

1.7.4 Teknik Analisa Data 

1.8       Ruang Lingkup Penelitian 

1.8.1 Batasan Materi 

1.8.2 Batasan Waktu 

1.9       Hipotesa 

1.10 Sistematika Penulisan 

II Sejarah Kebijakan Keamanan 

Korea Utara terhadap Aliansi 

Korea Selatan-Amerika Serikat 

dari masa ke masa 

2.1 Sejarah Konflik Korea hingga 

Terbentuknya Aliansi Korea 

Selatan-Amerika Serikat 

2.2 Kebijakan keamanan Korea Utara 

pada masa Kim Il Sung dan Kim 

Jong Il terhadap Aliansi Korea 

Selatan-Amerika Serikat 

2.2.1 Masa Pemerintahan Kim 

Il Sung (1945-1994) 

2.2.2 Masa Pemerintahan Kim 

Jong Il (1994-2011) 

2.3 Latar Belakang Kehidupan serta 

Karakteristik Kepemimpinan 

Kim Jong Un 

III Sifat Agresif dan Provokatif 

Kebijakan Kemanan Korea 

Utara terhadap Aliansi Korea 

Selatan-Amerika Serikat pada 

Masa Pemerintahan Kim Jong 

Un 

 

3.1 Kebijakan Kemanan Korea Utara 

pada masa Kim Jong Un terhadap 

Aliansi Korea Selatan-Amerika 

Serikat 

3.2 Pandangan serta PersepsiKim 

Jong Un atas AliansiKorea 

Selatan-Amerika Serikat 

3.3 Sistem Keyakinan Kim Jong Un 

3.3.1 Citra tentang apa yang 

telah, sedang, dan akan 

terjadi: Fact 

3.3.2 Citra tentang apa yang 

seharusnya terjadi: Juche 

dan Songun 

IV Penutup 4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

 


