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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Democratic People’s Republic of Korea atau Korea Utara adalah negara 

yang terletak di wilayah Northeast Asia yang berbatasan langsung dengan Rusia 

dan Cina di sebelah utara serta Republic of Korea atau Korea Selatan di sebelah 

selatan. Pada masa Japanese imperialism, Korea Utara dan Korea Selatan 

merupakan satu negara, namun setelah kekalahan Jepang atas Amerika Serikat 

pada Perang Dunia II, Korea terbagi menjadi 2 negara, sebelah utara menjadi 

Korea Utara yang berhaluan komunis dan sebelah selatan yakni Korea Selatan 

yang berdemokrasi mengikuti jejak Amerika Serikat. 1 Korea Utara lahir pada 9 

September 1948, menyusul Korea Selatan yang telah mandiri sejak 15 Agustus 

1948.2 Pada tahun 1950, Korea Utara sempat menginginkan unifikasi lagi di 

semenanjung Korea dan menyerang Korea Selatan di bawah pimpinan Kim Il-

sung, namun Korea Utara gagal melakukan unifikasi karena Korea Selatan 

dibantu oleh pasukan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Invasi Korea Utara 
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ke selatan itu kemudian disebut sebagai Perang Korea yang berlangsung hingga 

1953.3  

Korea Utara sendiri kemudian bersekutu dengan Uni Soviet semenjak 

terpecahnya dua Korea hingga Perang Dingin, dimana Korea Utara dan Uni 

Soviet tergabung dalam Blok Timur atau Pakta Warsawa yang berhaluan 

komunis. Salah satu kerjasama yang dilakukan antara Korea Utara dan Uni Soviet 

semasa Perang Dingin adalah pembuatan program nuklir . Ide pembuatan nuklir 

sebenarnya telah ada dalam pikiran Kim Il-sung ketika serangan bom atom 

Amerika Serikat terhadap Jepang pada bulan Agustus 1945 yang kemudian 

membuat Jepang menyerah pada Amerika Serikat dan mengakhiri periode Perang 

Dunia II.4 Namun, baru setelah Korea Utara merdeka dan setelah berakhirnya 

Perang Korea, Kim Il-sung membangun program nuklir dengan bantuan Uni 

Soviet. Pada awal dibuatnya program nuklir, Korea Utara merupakan salah satu 

negara yang membuat senjata nuklirnya untuk kepentingan bersama negara-

negara di Blok Timur yang sedang melakukan arms race dengan Blok Barat. 

Runtuhnya Uni Soviet di akhir Perang Dingin membuat Korea Utara tidak 

memiliki kawan yang bisa membantu mereka lagi, sehingga Pyongyang 

menghendaki adanya self-determination dalam membangun program nuklirnya. 

Pyongyang berniat membangun program nuklir demi menjaga negaranya dari 

serangan negara lain karena Korea Utara menyadari bahwa tidak ada lagi yang 

dapat melindungi mereka pasca runtuhnya Uni Soviet, terutama pasca terjadinya 
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Peristiwa 11 September 2001 dimana Amerika Serikat sebagai pihak yang 

dirugikan oleh serangan teroris itu kemudian menganggap Korea Utara sebagai 

musuh dengan kebijakan barunya, “Global War on Terrorism.” Dalam kebijakan 

war on terror, Amerika Serikat menganggap Korea Utara sebagai negara “axis of 

evil” disebabkan kepemilikan senjata nuklir yang dikhawatirkan akan dijual pada 

teroris. 

Sebagai negara kecil dan miskin, Korea Utara sangat membutuhkan nuklir 

karena nuklir akan menjadi senjata mematikan bagi musuhnya dan membuat 

negara merasa aman. Mereka tidak peduli meskipun warganya kelaparan, yang 

terpenting adalah bagaimana caranya menghentikan invasi Amerika Serikat, yang 

telah melabeli mereka sebagai negara “poros setan” pasca terjadinya Peristiwa 11 

September 2001. Korea Utara takut andaikan nanti Amerika Serikat datang dan 

menghancurkan negeri yang sekarang dipimpin oleh cucu Kim Il-sung, Kim Jong-

un. Seluruh masyarakat dunia telah menjadi saksi invasi militer Amerika Serikat 

ke Afganistan dan Irak yang juga pernah diberi julukan axis of evil oleh 

Washington di bawah kepemimpinan George W. Bush yang merupakan presiden 

terpilih dari Partai Republik, yang terkenal dengan kebijakan hawkish-nya yang 

pro terhadap invasi militer. Korea Utara tidak ingin negaranya dimasuki secara 

paksa oleh pasukan Amerika Serikat seperti di Irak, sehingga bom nuklir adalah 

cara terbaik untuk melindungi diri.  

Masalah lain bagi Pyongyang adalah rezim diktator dinasti Kim Il-sung 

yang kurang transparan terhadap rakyatnya, membuat Amerika Ser ikat sebagai 

negara yang selalu berusaha memperkenalkan demokrasi dapat kapan saja 
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menurunkan pasukan bersenjatanya untuk melakukan democracy replacement 

terhadap sang pemimpin negara. Kebijakan luar negeri Washington untuk 

mengubah rezim diktator menjadi pemerintahan yang demokratis telah dapat 

disaksikan di Timur Tengah, dimulai dari penurunan Saddam Hussein yang 

dianggap sebagai The New Hitler di Irak,5 hingga yang baru-baru ini terjadi di 

Tunisia, Mesir, dan Libya. Jika pemimpin negara Korea Utara ingin menjaga 

negaranya agar tetap utuh dan tanpa campur tangan negara lain ataupun 

meneruskan pemerintahannya yang berpaham feudalisme, tidak ada alasan bagi 

Pyongyang untuk menghentikan program nuklirnya. 

Amerika Serikat memang telah menjadi momok bagi negara-negara di dunia 

yang tidak menuruti perintahnya. Washington yang merasa sebagai pemimpin 

dunia selalu berusaha untuk membuat perdamaian di dunia, meskipun kadang cara 

melakukannya kurang benar di mata masyarakat di negara lain. Pengembangan 

nuklir seperti yang terjadi di Iran dan Korea Utara dewasa ini tidak boleh 

diteruskan karena mereka merupakan negara-negara yang selalu bertentangan 

dengan Amerika Serikat. Washington mengatakan bahwa program nuklir yang 

mereka buat akan mengganggu perdamaian dunia. Terlebih pasca serangan 11 

September, Amerika Serikat selalu waspada terhadap apa yang dilakukan negara-

negara yang telah mereka anggap sebagai musuh. Amerika Serikat khawatir 

negara-negara yang bertentangan dengan Amerika Serikat itu akan membantu 

teroris untuk membuat dunia tidak aman. 
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Namun bagi Korea Utara, program nuklir merupakan senjata pamungkas 

Korea Utara yang akan diteruskan demi keamanan negaranya, Pyongyang 

membuat senjata nuklir sebagai tindakan pre-emptive agar serangan Amerika 

Serikat tidak terjadi, tidak peduli apa kata Amerika Serikat atau negara lain yang 

berlawanan dengan paham Korea Utara. Pyongyang telah mempersepsikan 

Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan besar yang sangat mungkin 

menginvasi negara mereka. Tindakan Amerika Serikat ke negara-negara pembuat 

nuklir dan negara non-democracy selama ini telah membuat Korea Utara harus 

waspada terhadap kekuatan militer Amerika Serikat, ditambah lagi julukan axis of 

evil yang telah diberikan kepada mereka. Kerjasama Korea Utara dengan negara-

negara sesama pengembang senjata nuklir adalah disebabkan keinginan Korea 

Utara untuk survive, karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka 

untuk menjaga keamanan dengan menekankan kepada aspek lain selain aspek 

militer (pengembangan senjata nuklir), mereka tidak memiliki kemampuan 

ekonomi yang dapat mereka banggakan seperti negara-negara tetangganya di 

wilayah Asia Timur Laut seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, atau bahkan 

Taiwan. Cara terbaik bagi Korea Utara untuk dapat menjaga negaranya agar tetap 

survive adalah bekerjasama dengan Cina dan negara-negara yang berdiri 

bertentangan dengan Washington (seperti Iran yang juga mengembangkan 

program nuklir) dan mengumpulkan semua bentuk bantuan dari negara-negara 

tersebut untuk melakukan proliferasi senjata nuklir . Jika tidak dilakukan, Korea 

Utara harus bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi invasi militer besar-besaran 

Amerika Serikat dan sekutunya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Mengapa Korea Utara melakukan proliferasi nuklir pasca terjadinya 

Peristiwa 11 September 2001? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Korea Utara 

melakukan proliferasi senjata nuklir pasca terjadinya Peristiwa 11 September 

2001. 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

    1.3.2.1 Manfaat Praktis  

Mengetahui kebijakan pengembangan senjata nuklir Korea  Utara pasca 

Peristiwa 11 September 2001 yang digunakan sebagai sarana melakukan 

deterrence dan melindungi negara mereka dari potensi invasi Amerika Serikat.  

    1.3.2.2 Manfaat Akademis 

1. Untuk memenuhi tugas akhir jurusan Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Peneliti dapat menerapkan teori dan konsep dalam menganalisa 

kebijakan negara Korea Utara yang melakukan defense dalam 

mengantisipasi potensi serangan Amerika Serikat.  
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Jinwook Choi menulis dalam perspektif Korea Utara melalui paper-nya 

yang berjudul “The North Korean Domestic Situation and Its Impact on the 

Nuclear Crisis”, Korea Utara dalam membangun proyek nuklirnya adalah demi 

mendapatkan perhatian, makanan, dan bantuan dari dunia luar. Mereka juga ingin 

meneruskan program nuklir mereka untuk memotong dana yang dikeluarkan 

dalam aspek  militer. Selain itu, nuklir juga diharapkan akan membantu pemimpin 

tertinggi Korea Utara dalam mempertahankan kekuasaannya, serta menja ga 

negaranya dari serangan musuh, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan. 

Pyongyang berniat akan meneruskan program nuklir mereka meskipun harus 

mengorbankan perekonomian.6 

Sementara penelitian terdahulu kedua adalah jurnal yang ditulis oleh  Robert 

F. Ogden II dan David A. Anderson dengan judul “US Foreign Policy toward 

North Korea, A Way Ahead” yang menjelaskan national interest yang dikejar oleh 

Korea Utara. Selama ini, kepentingan yang dikejar oleh Korea Utara sebagai 

national interest ada tiga hal, yaitu regime survival (mengamankan dinasti Kim 

dari kekuatan militer asing), security of the state (mengamankan ideologi 

komunis), dan reunification dengan Korea Selatan. Untuk memastikan ketiga 

national interest tersebut tercapai, ada tiga aspek yang harus diambil oleh Korea 

Utara, yaitu conventional military, nuclear weapon, dan  economic development. 

Conventional military merupakan kekuatan utama Korea Utara dengan 1,2 juta 

                                                                 
6
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personil militer (terbanyak keempat di dunia), kekuatan militer ini digunakan 

untuk menghadang kekuatan musuh di demiliterized zone (DMZ) yang merupakan 

gabungan kekuatan Korea Selatan dan Amerika Serikat, sebagai cara melakukan 

defense, mengurangi tensi militer di DMZ, balance of power dengan militer Korea 

Selatan, dan disebabkan oleh bantuan militer dari luar terhadap Korea Utara yang 

sangat sedikit. Nuclear weapon juga merupakan aspek yang harus diperkuat oleh 

Pyongyang, senjata nuklir berguna untuk menjamin keamanan rezim Kim, 

bargaining tool untuk mendapatkan atensi Amerika Serikat, dan sebagai alat 

untuk reunifikasi. Sementara yang terakhir adalah economic development, Korea 

Utara menginginkan model ekonomi nasional berdasarkan Juche, dimana mereka 

akan mampu melawan segala bentuk sanksi, contohnya isolasi internasional, 

memblokade para imperialis Barat, dan mendapatkan kekuatan ekonomi. 

Kemampuan ekonomi Korea Utara ini akan digunakan untuk memperkuat segala 

sisi militer, mengamankan rezim dan ideologi, dan keinginan mereka untuk 

melakukan reunifikasi.7 

Penelitian ketiga merupakan tulisan dari Daniel A. Pinkston yang berjudul 

“North Korea’s Foreign Policy Toward the United States”.8 Dalam jurnal 

tersebut, Pinkston menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap 

Amerika Serikat didasari oleh pengalaman buruk yang dialami Korea Utara sejak 

awal berdirinya negara Korea Utara serta posisi Korea Utara ketika Perang 
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Dingin. Korea Utara membenci Amerika Serikat karena Washington merintangi 

usaha Kim Il-sung dalam melakukan unifikasi semenanjung Korea. Dalam usaha 

mempersatukan Korea, Amerika Serikat menurunkan pasukan militernya untuk 

melawan Kim Il-sung dan membela Korea Selatan sehingga usaha Kim Il-sung 

mendapatkan halangan dan hingga sekarang, unifikasi Korea belum terjadi. Korea 

Utara juga tidak menyukai keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. 

Korea Utara menginginkan Amerika Serikat untuk pergi dari semenanjung Korea 

dan tidak lagi mengintervensi dunia politik di semenanjung Korea, serta 

mengakhiri aliansi dengan Korea Selatan. Selain itu, sanksi yang diberikan 

Amerika Serikat terhadap Pyongyang pada tahun 2002 dengan menyebut Korea 

Utara sebagai salah satu negara “Axis of Evil”, dimana Amerika Serikat menyebut 

bahwa Korea Utara mensponsori terorisme internasional sehingga sanksi itu 

membuat Korea Utara tidak bisa mengikuti institusi finansial internasional yang 

akan membuat perekonomian mereka sulit berkembang. Karena beberapa alasan 

itulah Korea Utara menerapkan kebijakan luar negerinya, mereka memilih untuk 

memperkuat keamanan mereka agar Amerika Serikat tidak melakukan serangan 

ke Korea Utara.9 

Yewon Ji dengan jurnal berjudul “Three Paradigms of North Korea’s 

Nuclear Nuclear Ambitions” menjadi penelitian yang keempat, dia menjelaskan 

program nuklir Korea Utara dalam tiga model pendekatan, yaitu security model, 

domestic politics model, dan norms model. Menurut Ji, konsep security model 

dalam program nuklir Korea Utara adalah seperti apa yang banyak dipikirkan oleh 
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pemikir-pemikir di dunia internasional yang berada di luar Korea Utara, dia 

menjelaskan bahwa nuklir Korea Utara sebagai security model berasumsi pada 

paradigma neorealis yang mengatakan bahwa nuklir Korea Utara diciptakan untuk 

melakukan deterrence terhadap Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri telah 

membayangi Korea Utara dengan senjata nuklirnya sejak Perang Korea yang 

dimulai pada tahun 1950. Kemudian setelah Uni Soviet kolaps setelah Perang 

Dingin, Korea Utara tetap berusaha untuk memperkuat senjata nuklirnya karena 

mereka berpikir bahwa mereka sedang bertahan sendiri dalam mempertahankan 

negaranya. Puncaknya ketika peristiwa 11 September 2001 terjadi, Amerika 

Serikat semakin bersikap tegas terhadap Korea Utara sehingga nuklir menjadi 

kekuatan utama mereka untuk men-deter Amerika Serikat. Konsep kedua adalah 

domestic politics model, dimana Ji menjelaskan bahwa Korea Utara menciptakan 

nuklir disebabkan oleh keinginan kuat dinasti Kim untuk menguasai Korea Utara. 

Filosofi military-first policy, prinsip fundamental juche (self-reliance), 

terisolasinya Korea Utara dalam perdagangan internasional, dan senjata nuklir 

sebagai hard currency menjadi kepentingan-kepentingan dalam negeri yang 

menjadi alasan mengapa Korea Utara meneruskan program nuklirnya. Sedangkan, 

konsep yang terakhir adalah konsep norms model yang diambil dari pendekatan 

konstruktivis. Model ketiga ini menjelaskan bahwa program nuklir Korea Utara 

digunakan untuk memperkuat identitas negara dalam komunitas internasional 

serta untuk menegaskan legitimasi terhadap rakyatnya. 10 
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Penelitian terdahulu yang pertama (Jinwook Choi) menekankan kepada 

pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara. Pembuatan 

keputusan yang dilakukan oleh Pyongyang adalah mengapa mereka harus memilih 

nuklir sebagai suatu kebijakan negara mereka. Sementara penelitian terdahulu 

yang kedua (Robert F. Ogden II dan David A. Anderson) menjelaskan beberapa 

national interest yang dikejar oleh Korea Utara, dalam mengejar national interest 

tersebut, Korea Utara menjadikan nuklir sebagai salah satu cara untuk 

memenuhinya. Penelitian terdahulu yang ketiga ( Daniel A. Pinkston) 

menjelaskan keamanan nasional Korea Utara yang terkena ancaman dari sikap 

Amerika Serikat yang mengeluarkan hostile policy terhadap Korea Utara dan 

keberadaan Amerika Serikat di Korea Selatan, sehingga Korea Utara harus 

memperkuat keamanannya, nuklir menjadi salah satu cara mereka men-deter 

Amerika Serikat dan akan membuat Washington pergi dari Semenanjung Korea. 

Literatur yang terakhir (Yewon Ji) menekankan kepada paradigma-paradigma 

yang dipakai dalam menganalisis program nuklir Korea Utara. Sementara 

penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai kebijakan Korea Utara untuk 

mempertahankan negaranya, men-deter, sekaligus menyamai kekuatan Amerika 

Serikat dengan cara melakukan proliferasi senjata nuklir agar potensi invasi 

Amerika Serikat dapat di minimalisir.  
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Tabel 1: Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

(Judul Penelitian) 

Pendekatan 

(Metodologi) 

Hasil Penelitian 

1. Jinwook Choi  

(The North Korean 

Domestic Situation 

and Its Impact on 

the Nuclear 

Crisis)11 

Decision Making 

Model (Deskriptif) 

Nuklir merupakan salah 

satu kebijakan dalam 

negeri Korea Utara dalam 

menghadapi sistem 

internasional yang 

mengucilkan mereka, 

nuklir dipilih karena dapat 

memangkas dana militer 

serta dapat membuat 

senjata pemusnah massal 

yang mampu memberikan 

kekuatan bagi sistem 

pertahanan nasionalnya. 

2. Robert F. Ogden II 

dan David A. 

Anderson 

 (US Foreign Policy 

toward North 

National Interest 

(Deskriptif)  

Korea Utara mempunyai 3 

national interest yang 

ingin dikejar, yaitu regime 

survival, state security, 

dan reunification. Sebagai 
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 Jinwook Choi. Op. Cit. 
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Korea, A Way 

Ahead)12 

cara untuk mencapai 

kepentingannya itu, 

Pyongyang mempunyai 3 

cara yaitu dengan 

kekuatan conventional 

military, senjata nuklir, 

dan perkembangan 

ekonomi. 

3. Daniel A. Pinkston 

(North Korea’s 

Foreign Policy 

Toward the United 

States)13 

National Security 

dan Security 

Dilemma 

(Deskriptif)  

Korea Utara 

menginginkan intervensi 

Amerika Serikat di 

semenanjung Korea 

berakhir. Korea Utara juga 

menginginkan Amerika 

Serikat mengubah 

pandangan mereka 

terhadap Korea Utara 

sebagai musuh mereka. 

Untuk itu, Korea Utara 

perlu memperkuat 

keamanan negara untuk 
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 Robert F. Ogden II dan David A. Anderson. Op. Cit. 
13

 Daniel A. Pinkston. Op. Cit. 
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men-deter Amerika 

Serikat dan mengakhiri 

aliansi Amerika Serikat-

Korea Selatan, serta 

menarik pasukannya dari 

Korea Selatan. 

4. Yewon Ji (Three 

Paradigms of North 

Korea’s Nuclear 

Nuclear 

Ambitions14) 

Security Model, 

Domestic Politics 

Model, dan Norms 

Model (Deskriptif) 

Program nuklir Korea 

Utara dijelaskan dalam 3 

model yang berasal dari 3 

paradigma yang berbeda-

beda. Security model 

menjelaskan bahwa nuklir 

Korea Utara digunakan 

untuk melakukan 

deterrence terhadap 

Amerika Serikat. 

Domestic politics model 

menjelaskan bahwa nuklir 

sebagai ambisi dinasti 

Kim untuk 

mempertahankan 

kekuasaannya. Sedangkan 

                                                                 
14

 Yewon Ji. Op. Cit. 
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yang terakhir adalah 

norms model yang 

menyatakan bahwa 

program nuklir Korea 

Utara sebagai langkah 

untuk memperkuat 

identitas dan mempertegas 

legitimasi.  

5. Galih Wisnu Aji 

(Kebijakan Self 

Defense Korea 

Utara dalam Upaya 

Mengantisipasi 

Invasi Militer 

Amerika Serikat) 

Nuclear Deterrence 

dan National 

Defense 

(Eksplanatif)  

Program nuklir yang 

dibuat oleh Korea Utara 

adalah dengan tujuan 

keamanan nasional, 

mereka menggunakan 

nuklir sebagai senjata 

guna mempertahankan 

negaranya dari potensi 

serangan Amerika Serikat. 

Senjata nuklir juga 

mereka gunakan untuk 

men-deter Amerika 

Serikat agar Washington 

tidak akan menyerang 

mereka. 
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1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Self Defense Theory 

Dalam teori self defense menurut David Rodin dalam bukunya yang 

berjudul “War and Self Defense”,15 terdapat 4 elemen yang menentukan self 

defense, yaitu subjek, objek, content, dan end. Subject merupakan pihak yang 

melakukan self defense (the defender), object adalah siapakah lawan yang 

menyerang (the aggressor), content merupakan aksi yang dilakukan oleh pihak 

yang bertahan, sementara end adalah hasil akhir dari aksi mempertahankan diri 

(the good that the defensive act is intended to protect or preserve—this may be the 

defender’s own life, the life of a third party, or some other valuable, such as 

property or liberty). 

Disamping itu, adapun batasan-batasan yang dapat membuat subjek yang 

ingin bertahan mendapatkan hak untuk mempertahankan kepentingannya, yaitu 

Necessity; defensive act diperbolehkan jika kondisi tersebut memang dibutuhkan 

untuk melindungi diri dari bahaya.16 Imminence; jika bahaya yang mengancam 

segera terjadi.17 Proportionality; merupakan keseimbangan antara bahaya yang 

mengancam dan good preserved, namun bukan keseimbangan tipe senjata yang 

digunakan, proportionality mengizinkan seseorang yang memiliki senapan atau 

bahkan bazooka bertahan menggunakan senapan atau bazooka yang dia miliki jika 

diserang meskipun penyerangnya hanya menggunakan pisau. Hal ini 

                                                                 
15

 David Rodin. 2004. War and Self Defense. Oxford University Press. Oxford. 
16

 Ibid, hal 40. 
17

 Ibid, hal 41. 



17 
 

diperbolehkan karena yang dimiliki oleh sang defender untuk bertahan hanya 

senapan atau bazooka tersebut.18 

 

Skema Proses Self Defense 

Sumber: David Rodin. 2004. War and Self Defense. Oxford University Press. Oxford, hal 

36. 

Kemudian, muncul masalah terhadap basic dichotomy dengan apa yang 

disebut Rodin sebagai “two level of war”, 

“War may be described as both a relation among persons and as a 

relation among super-personal political entities such as nations or 
states.”19 

Oleh karena itu, terdapat pertanyaan apakah national defense dapat dipahami 

dengan baik sebagai hak individu melawan individu lain, atau oleh negara 

melawan negara lain. 

                                                                 
18

 Ibid, hal 42. 
19

 David Rodin. 2004. War and Self-Defense [Full Text] dalam 

http://www.carnegiecouncil.org/publications/journal/18_1/symposium/1111.html diakses pada 

tanggal 4 November 2012 
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Pertanyaan tersebut menghasilkan dua strategi potensial dalam menjelaskan 

national defense. Yang pertama adalah reductive strategy; yang berusaha untuk 

menjelaskan national defense sebagai penggunaan khusus dalam self defense. 

Kedua, analogical strategy; yang mengambil ide bahwa negara memegang hak 

dan mencoba untuk menghubungkan melalui analogi dengan hak individu dalam 

self defense. Reductive strategy in its purest form is a clear failure. Mungkin 

analogical strategy lebih baik dalam memberikan perhitungan akhir dari national 

defense. Merupakan sebuah hal yang natural menganggap perang untuk 

melindungi nilai-nilai yang melekat yang disebut “common life” yang harus 

dipatuhi dalam suatu bangsa atau negara. Tantangannya disini adalah untuk 

memberikan interpretasi dari norma dalam common life sebagai jalan yang 

berfungsi sebagai landasan untuk national defense.20 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa national defense theory adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu negara 

berhak melakukan perang atau segala hal yang dapat dilakukan untuk menjaga 

negara dan rakyatnya agar tidak terkena serangan musuh, terlebih lagi guna 

menjaga “end” atau objektif yang ingin dicapai oleh negara yang bertindak 

sebagai subjek dalam melakukan national defense. 

Nuklir sebagai senjata untuk melakukan Self-Defense; Senjata nuklir 

merupakan senjata yang terbuat dari bahan kimia uranium atau plutonium. Senjata 

pemusnah massal ini adalah senjata paling berbahaya di dunia. Satu senjata nuklir 

saja dapat menghancurkan seluruh kota, jutaan manusia, membahayakan 

lingkungan alam dan akan berdampak pada kehidupan generasi masa depan 

                                                                 
20
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karena efek jangka panjang.21 Karena dampak yang ditimbulkan dari satu senjata, 

nuklir dikatakan dapat menghancurkan peradaban manusia di muka bumi. Senjata 

ini sangat berguna bagi negara-negara yang membutuhkan keamanan negara 

mereka terjaga dengan baik. Selama ini, yang memiliki senjata hanya 5 anggota 

inti Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan 

Cina. Namun, beberapa negara lain juga memiliki senjata nuklir dengan 

bermacam-macam alasan. Korea Utara menjadi salah satu negara di luar DK PBB 

yang memiliki senjata pemusnah massal ini. Alasan Pyongyang pada mulanya 

adalah bahwa Korea Utara digunakan sebagai tempat pengembangan nuklir Uni 

Soviet di era Perang Dingin, namun sekarang Korea Utara telah membuat sendiri 

senjata nuklirnya secara mandiri. Senjata nuklir saat ini digunakan untuk 

melakukan self-defense, sebagai sarana untuk melindungi kekuatan militer 

Amerika Serikat yang mengancam mereka pasca peristiwa teror 11 September 

2001. 

National Defense yang diterapkan oleh Korea Utara adalah murni untuk 

melindungi negara dan rakyatnya agar tidak terkena invasi negara superpower 

Amerika Serikat. Hak untuk melindungi diri telah didapatkan oleh Korea Utara 

karena bahaya yang mereka hadapi sangat kuat dan memang layak bagi mereka 

untuk berjuang melindungi negaranya dari bahaya tersebut (bahaya yang 

dimaksud adalah Amerika Serikat). Mereka telah melihat sendiri bahwa Amerika 

Serikat dengan kekuatan militernya yang luar biasa besar menyerbu negara-negara 

Axis of Evil dan negara-negara non-demokrasi yang membuat Korea Utara 
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mengalami suatu masalah dengan keamanannya. Untuk menjaga keamanan agar 

tidak terkena serangan militer Amerika Serikat yang bertindak sebagai polisi 

dunia, Korea Utara harus memperkuat negaranya. Salah satunya sumber kekuatan 

Korea Utara adalah nuklir, dimana nuklir akan digunakan untuk melakukan deter 

terhadap negara adidaya Amerika Serikat agar tidak melakukan invasi militer ke 

negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un. 

 

1.5.2 Nuclear Deterrence 

” …. Deterrence is a security concept whose objective is to 
dissuade a potential adversary from initiating war, by threatening 
the use of force in order either to deny an adversary from gaining 

his objectives by military means or to punish the adversary should 
he seek to do so. In effect it seeks to persuade an adversary that the 

risks and costs of acts of aggression will exceed any gains that 
might be obtained from such acts. If war is not avoided, deterrence 
has failed.”22 

 
Realis melihat bahwa sistem internasional adalah anarki, untuk survive di 

sistem internasional, negara membangun pertahanan guna mengamankan 

negaranya agar tidak ada negara yang mungkin akan menginvasi.23 Deterrence 

bertujuan untuk menunjukkan pada musuh untuk tidak melakukan suatu aksi. Kita 

yang menentukan, berusaha menunjukkan pada musuh konsekuensi jika mereka 

bertindak dan menunggu; jika musuh “melewati batas”  yang telah kita 

gambarkan, kita akan memberikan hukuman atas aksi yang mereka lakukan. 

Deterrence dianggap sukses bila tidak ada satupun musuh yang memasuki batas 

suatu negara. Deterrence is conservative: it seeks to protect the status quo. 

                                                                 
22

 ___. 1986. Concept of Security. Department for Disarmament Affairs Reference Library. 

New York, hal 6. 
23

 Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. 2010. Understanding Foreign Policy Decision Making. 

Cambridge Press University. Cambridge, hal 121-122. 
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Deterrence sama seperti bertahan atau bisa dibilang menunggu, musuh harus 

bergerak menjauh sebelum ada reaksi dari negara yang mempertahankan 

negaranya.24 

“Nuclear deterrence is the military doctrine that an enemy will be 
deterred from using nuclear weapons as long as he can be 
destroyed as a consequence; “when two of nations both resort to 

nuclear deterrence the consequence could be mutual 
destruction.””25 

 
Seperti contohnya, Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang 

Dingin. Jika perang nuklir antara mereka pecah, seluruh kehidupan di muka bumi 

akan hancur, sehingga mereka harus membuat cara bagaimana mengendalikan 

perlombaan senjata nuklir. Mereka tidak memperbincangkan pelucutan senjata. 

Yang mereka lakukan adalah berusaha menciptakan “stabilitas nuklir”, keadaan 

dimana tidak ada satu pihak pun yang tergoda untuk memulai serangan 

menggunakan senjata nuklir.26 Kedua belah pihak saling memperkuat kekuatan 

senjata pemusnah massal mereka masing-masing agar tidak ada pihak lawan yang 

menyerang. 

Nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara merupakan senjata mematikan yang 

sewaktu-waktu dapat diluncurkan jika pihak lain, dalam kasus ini, Amerika 

Serikat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan di mata Korea Utara. Korea 

Utara berusaha mempertahankan negaranya dengan melakukan deterrence, 

caranya yaitu melanjutkan program nuklirnya agar Amerika Serikat menyadari 

                                                                 
24
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konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melanjutkan pergerakannya yang 

ingin menginvasi Korea Utara. Dengan adanya nuklir yang semakin hari semakin 

termodernisasi, Pyongyang sudah siap untuk melawan pihak lain yang 

menganggap mereka sebagai musuh, khususnya Amerika Serikat.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Level Analisa 

Untuk menentukan level analisa dalam metodologi hubungan internasional, 

diperlukan adanya unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah obyek 

yang perilakunya akan dideskripsikan atau disebut juga dengan variabel 

dependen,27 dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

kebijakan proliferasi nuklir Korea Utara yang dilakukan untuk mengantisipasi 

invasi militer Amerika Serikat. Sementara unit eksplanasi adalah obyek yang 

mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan atau disebut juga 

sebagai variabel independen,28 variabel independen-nya adalah global war on 

terror yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Tingkat analisanya adalah (Korea 

Utara) state level. Sedangkan Amerika Serikat, sebagai level eksplanasi tingkat 

analisanya adalah sistem, dimana Amerika Serikat bergerak sebagai polisi dunia 

yang membuat peraturan agar dunia internasional bergerak mengikuti arah 

kepemimpinan mereka. Dari kedua tingkat analisa diatas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini menggunakan level analisa “induksionis” dimana unit 

eksplanasi lebih tinggi dari unit analisa (sistem mempengaruhi negara).  
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1.6.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yang bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Menurut Mochtar 

Mas’oed, jenis penelitian eksplanasi adalah upaya menjawab pertanyaan 

“mengapa?”29 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik library 

research atau studi kepustakaan. Bahan penelitian ini diperolah dengan 

melakukan studi pustaka dari berbagai sumber, baik buku, koran, artikel, karya 

ilmiah atau situs internet.  

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa penelitian bersifat deduktif yaitu berusaha membuktikan 

teori dengan data-data. Teknik analisa deduktif menekankan pada teorisasi dahulu 

baru kemudian melakukan penelitian.30 Penelitian diawali dengan merumuskan 

teori dan konsep yang kemudian akan digunakan dalam menganalisa data-data 

tentang kebijakan proliferasi nuklir yang dibuat oleh negara Korea Utara untuk 

menggalang pertahanan sekaligus men-deter lawan politiknya, yaitu Amerika 

Serikat, pasca Peristiwa 11 September 2001.  
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 Batasan Materi 

Batasan materi diperlukan untuk membuat penelitian menjadi lebih fokus 

terhadap bahasan yang akan diteliti. Batasan materi pada penelitian ini difokuskan 

pada kebijakan luar negeri Korea Utara yang melakukan self defense dengan cara 

melakukan proliferasi nuklir agar dapat mempertahankan diri dari kecaman dan 

sanksi Amerika Serikat. 

1.7.2 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar penelitian tidak terlalu banyak dan hanya 

menekankan pada waktu tertentu saja. Dalam penelitian ini, batas waktu yang 

akan diteliti adalah sejak awal 2000 hingga sekarang. Khususnya ketika Amerika 

Serikat dibawah pemerintahan presiden George Walter Bush yang membuat 

kebijakan luar negeri untuk memberantas terorisme dan memperkenalkan 

demokrasi ke seluruh penjuru dunia yang dikenal dengan war on terrorism. Kedua 

poin yang merupakan hal yang membuat Korea Utara merasa terancam. 

 

1.8 Hipotesa 

Korea Utara sebagai negara kecil dan tidak mempunyai kekuatan ekonomi 

yang besar, berusaha membuat program nuklir agar mampu menarik perhatian 

dunia dan dapat bersaing di dunia internasional. Program nuklir yang dibuat sejak 

masa Perang Dingin sebagai bentuk loyalitas terhadap Blok Timur, kini telah 

berganti kepentingan, yaitu untuk melindungi negara (national defense) dan 
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melakukan deterrence, khususnya dari ancaman Amerika Serikat yang membuat 

kebijakan global war on terrorism pasca Peristiwa 11 September 2001 dan 

kemudian memasukkan Korea Utara dalam negara-negara yang dijuluki “axis of 

evil” karena kepemilikan senjata nuklir sejak tahun 1950an yang dikhawatirkan 

akan digunakan untuk membantu terorisme global. Kebijakan hostility kepada 

Korea Utara tersebut membuat Korea Utara berusaha semakin memperkuat 

keamanan negara mereka dengan melakukan proliferasi senjata nuklir untuk 

melawan langkah Amerika Serikat yang kemungkinan akan melakukan serangan 

militer ke Korea Utara. 
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