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BAB I 

Pendahuluan  

 

1.1. Latar Belakang 

Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang sangat berbahaya dan menjadi 

salah satu senjata yang paling ditakuti di dunia internasional karena dampak yang 

diakibatkan dalam sekali ledakan. Pada sejarahnya, senjata nuklir pernah di pakai pada 

Perang Dunia II oleh Amerika Serikat terhadap Jepang sebanyak dua kali. Senjata yang 

dikenal dengan nama little boy dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 06 Agustus 1945 

dan senjata nuklir dengan nama fat man dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 09 

Agustus 1945.1  

Senjata nuklir yang pernah digunakan selama Perang Dunia II menimbulkan 

sebuah permasalahan baru dalam sistem keamanan internasional. Munculnya 

keinginan negara-negara untuk memiliki senjata nuklir sebagai senjata utama untuk 

melumpuhkan lawan menjadi faktor utama timbulnya perlombaan senjata dalam sistem 

keamanan internasional. Selain itu, keinginan Amerika Serikat untuk memonopoli 

senjata nuklir yang berhasil digagalkan oleh Uni Soviet dan Inggris menjadi awal mula 

perlombaan senjata pasca Perang Dunia II.2 Senjata nuklir yang menjadi senjata paling 

                                                           
1 Russian Beyond, 2015, Bom Nuklir Soviet: 66 Tahun Sejak Uji Coba Pertama, diakses dalam 

https://id.rbth.com/technology/2015/08/28/bom-nuklir-soviet-66-tahun-sejak-uji-coba-

pertama_393235 pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 17.47 WIB. 
2 Dahlan Nasution, 1989, Politik Internasional: Konsep dan Teori, Jakarta: Erlangga, hal 122.  

https://id.rbth.com/technology/2015/08/28/bom-nuklir-soviet-66-tahun-sejak-uji-coba-pertama_393235
https://id.rbth.com/technology/2015/08/28/bom-nuklir-soviet-66-tahun-sejak-uji-coba-pertama_393235
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ampuh untuk melumpuhkan lawan semakin dikembangkan oleh beberapa negara, salah 

satunya seperti yang dilakukan oleh Korea Utara.   

Pada perkembangannya, Korea Utara dikenal sebagai negara komunis yang 

memiliki senjata nuklir dan menimbulkan ancaman tersendiri terhadap sistem 

keamanan kawasan. Perkembangan senjata nuklir Korea Utara dimulai sejak tahun 

1950an ketika Uni Soviet mengajak Korea Utara untuk bergabung dalam sistem 

program nuklirnya yang ditujukan untuk semua negara komunis.3 Atas partisipasinya, 

Korea Utara mengirimkan beberapa ilmuannya untuk mengikuti program nuklir Uni 

Soviet. Kemudian pada tahun 1967, program senjata nuklir Korea Utara dimulai ketika 

negaranya memiliki senjata nuklir Scuds.4 

Pada tahun 1984, Korea Utara juga berhasil membuat senjata nuklir versi 

negaranya sendiri dengan nama Hwasongs yang memiliki jangkauan hingga 1000 km 

yang hingga saat ini terus dikembangkan.5 Pada bulan Oktober tahun 2006, Korea 

Utara kembali membuat dunia internasional khawatir akan perkembangan senjata 

nuklirnya. Di tahun tersebut, Korea Utara melakukan uji coba beberapa nuklirnya, 

yakni Taepodong-2, Rodong, dan Scud, meski uji coba tersebut tidak sepenuhnya 

                                                           
3 Rismala Septia dan Yuli Fachri, 2015, Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara 

tahun 2011-2014, Jurnal Transnasional, diakses dalam 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329506&val=2274&title=Respon%20Amerika%

20Serikat%20Terhadap%20Uji%20Coba%20Rudal%20Korea%20Utara%20Tahun%202011-2014 

pada tanggal 05 Desember 2017 pukul 11.34 WIB 
4 BBC, 2017, Apa Yang Kita Ketahui Tentang Program Rudal dan Nuklir Korea Utara, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41079482 tanggal 24 Januari 2018 pukul 13.01 WIB. 
5 Ibid. BBC, Apa Yang Kita Ketahui Tentang Program Rudal dan Nuklir Korea Utara. 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329506&val=2274&title=Respon%20Amerika%20Serikat%20Terhadap%20Uji%20Coba%20Rudal%20Korea%20Utara%20Tahun%202011-2014
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=329506&val=2274&title=Respon%20Amerika%20Serikat%20Terhadap%20Uji%20Coba%20Rudal%20Korea%20Utara%20Tahun%202011-2014
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-41079482
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berhasil.6 Dibulan Mei 2009, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya 

sebagai upaya peningkatan senjata dalam negeri, akan tetapi hasilnya tetap sama seperti 

yang dilakukannya pada tahun 2006. Mesti mengalami beberapa kegagalan dalam 

peluncuran senjata nuklir, ternyata pada tahun 2011 Korea Utara berhasil 

menyelesaikan sebuah pangkalan baru senjata nuklir di pantai barat Tongchang-ri.7 

Yang mana hal ini menunjukkan keseriusan Korea Utara dalam pengembangan senjata 

nuklir dala negerinya. Sedangkan tahun 2012, Korea Utara di duga melakukan uji coba 

nuklir dengan meluncurkan rudal jarak jauh sebagai uji coba rudal balistik yang 

terselubung oleh Amerika Serikat.8 

Perkembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus meningkat di setiap 

tahunnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan kawasan, terutama bagi 

Korea Selatan yang mana negara gingseng ini berdekatan secara geografis. Selain itu, 

pada sejarahnya Korea Utara dan Korea Selatan merupakan negara kesatuan sebagai 

Republik Korea yang merdeka pada tanggal 15 Agustus 1945 dari penjajahan Jepang.9 

Akan tetapi, karena perbedaan ideologi dan kepentingan negara adikuasa (Uni Soviet 

                                                           
6 Indah Mutiara Kami, 2017, Peluncuran Rudal Korut dari Masa ke Masa, Makin Mengkhawatirkan, 

diakses dalam https://news.detik.com/berita/d-3627422/peluncuran-rudal-korut-dari-masa-ke-masa-

makin-mengkhawatirkan tanggal 24 Januari 2018 pukul 15.23 WIB.   
7 Ibid. Indah Mutiara Kami. 
8 Laksono Hari W, Sejarah Pengembangan dan Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara, diakses dalam 

http://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-

senjata-nuklir-korea-utara tanggal 1 November 2017 pukul 01.18 WIB. 
9 Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, 2003, Sejarah Korea: Sejak Awal Abad Hingga Masa 

Kontemporer, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal 187. 

https://news.detik.com/berita/d-3627422/peluncuran-rudal-korut-dari-masa-ke-masa-makin-mengkhawatirkan
https://news.detik.com/berita/d-3627422/peluncuran-rudal-korut-dari-masa-ke-masa-makin-mengkhawatirkan
http://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-senjata-nuklir-korea-utara
http://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/22032581/sejarah-pengembangan-dan-uji-coba-senjata-nuklir-korea-utara
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dan Amerika Serikat) membuat negara ini pecah menjadi dua bagian pada bulan Juli 

1953.10  

Perpecahan Republik Korea menjadi dua bagian memberikan perubahan yang 

signifikan terhadap kondisi keamanan di Asia Timur. Ketegangan antara Korea Utara 

dan Korea Selatan pasca perang saudara membuat keduanya saling memberikan 

kecurigaan satu sama lain terhadap tindakan yang dilakukannya. Hal ini diperparah 

dengan keikutsertaan Amerika Serikat terhadap kemerdekaan Korea Selatan membuat 

Korea Utara selalu berusaha melindungi sistem keamanan negaranya dengan cara 

peningkatan militer dan senjata nuklir.  

Peningkatan senjata nuklir Korea Utara yang mengkhawatirkan sistem 

keamanan dalam negeri membuat Korea Selatan mengimbanginya dengan melakukan 

kerjasama dengan Amerika Serikat yang disepakati tahun 1979. Dalam kesepakatan 

ini, Korea Selatan mendapat jaminan keamanan nasional dari Amerika Serikat.11 Akan 

tetapi melihat perkembangan senjata nuklir Korea Utara yang terus meningkat, 

kesepakatan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di revisi pada tahun 2001 dan 

lebih dispesifikkan pada pembahasan senjata nuklir yang diperbolehkan untuk 

dikembangkan oleh Korea Selatan.12 Dalam kesepakatan ini pula, Korea Selatan 

                                                           
10 Ibid. Yang Seung-Yoon dan Nur Aini Setiawati, hal 191. 
11 BBC, Korea Selatan Tingkatkan Jangkauan Rudal, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml tanggal 13 November 2017 

pukul 19.36 WIB. 
12 KBS, Pembahasan Korea-Amerika Serikat tentang Jangkauan Rudal Jarak Jauh, diakses dalam 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=20750 tanggal 14 November 

2017 pukul 05.15 WIB. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml
http://world.kbs.co.kr/indonesian/archive/program/news_issue.htm?no=20750
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diperbolehkan untuk mengembangkan senjata nuklir dengan jangkauan 300 kilometer 

dan hulu ledak yang dihasilkan maksimum seberat 500 kilogram.13   

Kesepakatan yang telah direvisi pada tahun 2001, ternyata dikhawatirkan tidak 

mampu melindungi seluruh keamanan Korea Selatan, yang kemudian kesepakatan ini 

direvisi kembali pada tahun 2012. Revisi kesepakatan antara Korea Selatan dengan 

Amerika Serikat dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2012 dengan memberikan 

jangkauan rudal yang lebih besar kepada Korea Selatan.14 Penasehat keamanan Korea 

Selatan, Chung Yong-Woo menyebutkan bahwa untuk melindungi keamanan negara 

Korea Selatan diperlukan tambahan jangkauan rudal yang lebih besar dibandingkan 

dengan tahun 2001. 

 “Kami memperpanjang jangkauan rudal balistik dari 300 kilometer menjadi 

800 kilometer. Dan batas daya muatannya adalah 500 kilometer untuk rudal 

balistik dengan jangkaan 800 kilometer, tetapi kami menerapkan sistem tukar-

nilai jangkauan rudal dikurangi maka berat muatan bisa ditambah”.15 

 

Peluasan jangkauan rudal yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika 

Serikat terhadap keamanan nasional Korea Selatan merupakan salah satu respon yang 

dikeluarkan keduanya atas peningkatan senjata nuklir Korea Utara. Padahal, jika dilihat 

dari peningkatan senjata dan uji coba senjata nuklir Korea Utara sudah dimulai sejak 

                                                           
13 Ibid. KBS, Pembahasan Korea-Amerika Serikat tentang Jangkauan Rudal Jarak Jauh. 
14 BBC, 2012, Korea Selatan Tingkatkan Jangkauan Rudal diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml pada tanggal 06 September 

2017 pukul 11.37 WIB. 
15 BBC, Korea Selatan Tingkatkan Jangkauan Rudal, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml tanggal 14 November 2017 

pukul 05.33 WIB. 

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121007_korea_missile.shtml
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tahun 2006 dan disini Korea Selatan baru melakukan perubahan isi kesepakatannya 

dengan Amerika Serikat tahun 2012. Dari sini, penulis tertarik untuk mengangkat kasus 

mengenai alasan dari Korea Selatan melakukan revisi kesepakatan untuk kedua kalinya 

dengan Amerika Serikat ditahun 2012. Apabila Korea Selatan khawatir akan keamanan 

dalam negerinya, seharusnya negaranya melakukan revisi kesepakatan dengan 

Amerika Serikat ketika Korea Utara memulai uji coba nuklir untuk pertama kalinya.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Mengapa Korea Selatan mengajukan permohonan untuk merubah kesepakatan 

jangkauan rudal dengan Amerika Serikat tahun 2012? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dari Korea Selatan 

megubah kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika Serikat tahun 2012 yang 

disebabkan karena adanya ancaman uji coba nuklir Korea Utara yang semakin intens 

disetiap tahunnya. Padahal jika melihat dari sistem keamanan nasional, uji coba nuklir 

yang dilakukan oleh Korea Utara dimulai pada tahun 2006, bukan 2012.  
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1.3.2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang 

lebih terhadap pembaca mengenai alasan Korea Selatan melakukan permohonan 

untuk merubah kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika Serikat ditahun 2012, 

padahal uji coba nuklir Korea Utara semakin intens dilakukan sejak tahun 2006. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman 

terhadap pembaca, khususnya mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait alasan dari Korea Selatan melakukan permohonan 

untuk merubah kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika Serikat ditahun 2012. 

 

1.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang terletak pada alasan dari Korea Selatan dalam mengajukan 

revisi kesepakatan yang telah disepakatinya dengan Amerika Serikat tahun 1979. 

Kesepakatan yang pernah direvisi tahun 2001 menjadi lebih fokus mengenai keamanan 

yang dimaksudkan dalam kesepakatan tersebut. Dalam kesepakatan yang awalnya 

hanya berfokus pada jaminan keamanan Korea Selatan kemudian setelah direvisi lebih 

berfokus pada persenjataan, khususnya senjata yang diperbolehkan untuk 
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dipergunakan oleh Korea Selatan. Dalam perjanjian yang telah direvisi, Korea Selatan 

diperbolehkan untuk menggunakan senjata nuklir dengan kapasitas jangkauan rudal 

sebesar 300 kilometer dengan batas daya muatan sebesar 500 kilometer. Kesepakatan 

yang telah disepakati dan direvisi oleh keduanya disebabkan oleh perkembangan 

senjata nuklir Korea Utara. Selain untuk melindungi negara dari ancaman luar, juga 

dijadikan alat oleh negara komunis tersebut sebagai alat diplomasi untuk menarik 

simpati negara-negara internasional terkait keamanan ekonomi dalam negeri.  

Penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis sebagai pembeda antara 

penelitiannya dengan penelitian sebelumnya yakni, pertama penelitian yang berjudul 

Kebijakan pertahanan keamanan korea selatan dalam menghadapi ancaman senjata 

nuklir korea utara tahun 2002-2012 oleh Haikal Hasan Thalib.16 Penelitian ini 

menjelaskan mengenai pertahanan Korea Selatan yang semakin ditingkatkan karena 

adanya desakan dari Amerika Serikat yang merupakan aliansi utamanya untuk 

meningkatka kemaa dalam negeri. Desakan tersebut tidak lain karena adanya ancaman 

senjata nuklir dari Korea Utara yang terus menjadi-jadi. Dalam penelitian ini juga 

jelaskan bahwa hubungan Korea Selatan denga Korea Utara semakin memanas karena 

Korea Selatan pada masa pemerintahan Lee Myung-Bak tidak meneruskan kebijakan 

Sunshine Policy. 

                                                           
16 Haikal Hasan Thalib, Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan dalam menghadapi Ancaman 

Senjata Nuklir Korea Utara tahun 2002-2012, Jurnal, Denpasar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Udayana Denpasar, Bali. 
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rismala Septia dan Yuli Fachri dengan 

judul penelitian Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara 

Tahun 2011-2014.17 Penelitian ini menjelaskan mengenai respon dari Amerika Serikat 

yang merasa terancam dengan peningkatan senjata nuklir Korea Utara. Amerika 

Serikat mengkatagorikan Korea Utara sebagai ancaman terhadap keamanan global 

yang harus segera ditindaklanjuti. Hubungan antara Korea Selatan dengan Amerika 

Serikat dapat menjadi salah satu penangkal Korea Utara dan menciptakan keamanan di 

Semenanjung Korea agar tidak mengancam sistem keamanan global. Keamanan global 

yang terancam membuat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan sebagai respon 

terhadap ancaman senjata nuklir Korea Utara, yakni penekanan terhadap keanggotaan 

KEDO18 dalam penghentian konstruksi reaktor nuklir, negosiasi dengan Korea Utara, 

pembentukan koalisi internasional, dan penerapan sanksi ekonomi.  

 Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rismala Septia dengan judul penelitian 

Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara di Bawah 

Kepemimpinan Kim Jong-Un.19 Penelitian ini menjelaskan mengenai respon dari 

                                                           
17 Op.Cit, Rismala Septia dan Yuli Fachri. 
18 Korean Peninsula Energy Development Organization (KEDO) merupakan organisasi pengembangan 

energi Semenanjung Korea yang disepakati tahun 10 Meret 1995 yang terletak di New York. 

Pembangunan KEDO merupakan upaya untuk membangun reaktor nuklir ringan sebagai imbalan dari 

Amerika Serikat untuk Korea Utara atas penghentian dua rector nuklir moderat grafis Korea Utara. 

Keanggotaan KEDO terdiri dari Korea Selatan, AS., Jepang, Inggris Australia, Kanada, Brunai, Kuwait, 

Arab Saudi, Belgia, Pilipina, Thailand, Itali, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Jerman. 

KBS, Pengenalan Isu Nuklir Korea Utara, diakses dalam 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/faq/intro_nuclear_issue.htm?lang=i pada 

tanggal 06 Desember 2017 pukul 01.34 WIB.  
19 Rismala Septia, Respon Amerika Serikat Terhadap Uji Coba Rudal Korea Utara di Bawah 

Kepemimpinan Kim Jong Un, Jurnal, Riau: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau. 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/faq/intro_nuclear_issue.htm?lang=i
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Amerika Serikat yang merasa khawatir dengan adanya ancaman senjata nuklir Korea 

Utara terutama mengenai uji coba senjatanya. Akibat dari itu, Amerika Serikat 

menggandeng Korea Selatan untuk melakukan latihan militer dengan Amerika Serikat 

sebagai respon terhadap tindakannya. Amerika Serikat melakukan latihan militer yang 

disebut Key Resolve yakni sebuah latihan perang yang berbasis komputer dan Foal 

Eagle yakni latihan perang yang melibatkan latihan laut, tanah, serta udara. Selain itu, 

Amerika Serikat juga memperkuat pertahanan dengan mempersiapkan dua kapal 

perusak Arleigh. Pada latihan kali ini, Amerika Serikat juga mengerahkan F-22 Jet 

tempur dan mengirin 12.500 pasukan tentara ke Korea Selatan untuk memaksimalkan 

latihan militernya. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sandyka Kurniawan dengan judul 

penelitian Kebijakan Jepang Terhadap Uji Coba Senjata Oleh Korea Utara.20 

Penelitian ini menjelaskan mengenai perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Jepang 

terhadap uji coba senjata nuklir dari Korea Utara, yang mana Jepang merupakan negara 

yang berdekatan secara geografis dengan Korea Utara yang membuat adanya 

kekhawatiran terhadap keamanan nasionalnya. Selain itu, kebijakan Jepang yang 

awalnya Justice Defense Agency menjadi Military of Defense serta mengamandemen 

undang-undang militer Jepang sehingga militer Jepang dapat beroperasi di luar Jepang. 

Selain itu, Jepang juga memperbaiki hubungan negaranya dengan beberapa negara di 

kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok.   

                                                           
20 Sandyka Kurniawan, Kebijakan Jepang Terhadap Uji Coba Senjata Oleh Korea Utara, Jurnal, 

Yogyakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nuraziza Yu Nia dengan judul 

penelitian Pengaruh Kebijakan Nuklir Korea Utara Terhadap Korea Selatan Periode 

2003-2013.21 Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh yang disebabkan karena 

kebijakan-kebijakan nuklir Korea Utara yang memberikan kekhawatiran terhadap 

negara tetangga, khususnya Korea Selatan yang berdekatan secara geografis. 

Kebijakan tersebut berupa peningkatan senjata yang sama sebagai perimbangan 

kekuatan dari Korea Selatan. 

Tabel 1.1: Tabel Posisi Penelitian 

No. Judul dan Nama 

Peneliti 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1.  Rasionalitas Korea 

Selatan Mengajukan 

Permohonan 

Perubahan 

Kesepakatan 

Jangkauan Rudal 

dengan Amerika 

Serikat tahun 2012 

 

Oleh: Moch. Rizal 

Alfathoni 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Politik 

Internasional 

2. Kepentingan 

Nasional 

Raionalitas Korea Selatan 

mengajukan permohonan 

terhadap Amerika Serikat 

disebabkan karena adanya 

ancaman senjata nuklir Korea 

Utara yang terus meningkat 

dan uji coba nuklir yang 

semakin sering dilakukan oleh 

negara komunis ini. Hasil 

revisi kesepakatan jangkauan 

rudal merupakan salah satu 

respon yang dikeluarkan oleh 

Korea Selatan sebagai 

respond an perimbangan 

kekuatan terhadap nuklir 

Korea Utara.  

 

2.  Kebijakan Pertahanan 

Keamanan Korea 

Selatan dalam 

Menghadapi Ancaman 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Security 

Dilemma 

Kebijakan pertahanan 

keamanan dari Korea Selatan 

terhadap Korea Utara 

merupakan sebuah respon 

                                                           
21 Nuraziza Yu Nia, Pengaruh Kebijakan Nuklir Korea Utara Terhadap Korea Selatan Periode 2003-

2013, Jurnal, Jakarta: Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta.  
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Nuklir Korea Utara 

tahun 2002-2012. 

 

Oleh: Haikal Hasan 

Thalib 

 

2. Balance of 

Power 

yang dikeluarkan oleh 

negaranya dalam menghadapi 

ancaman senjata nuklir Korea 

Utara yang terus 

dikembangkan. Kondisi 

tersebut juga menjadi alasan 

dari Korea Selatan untuk 

memberhentikan kebijakan 

Sunshine Policy antara Korea 

Selatan-Korea Utara melalui 

desakan dari Amerika Serikat. 

 

3.  Respon Amerika 

Serikat Terhadap Uji 

Coba Nuklir Korea 

Utara tahun 2011-

2014 

Oleh: Rismala Septia 

dan Yuli Fachri 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Security 

Dilemma 

Respon Amerika Serikat 

terhadap uji coba nuklir Korea 

Utara berupa kebijakan 

pemerintah AS. Kebijakan 

tersebut terdiri dari penekanan 

terhadap keanggotaan Korean 
Peninsula Energy 
Development Organization 
(KEDO) dalam penghentian 

konstruksi reaktor nuklir, 

negosiasi dengan Korea 

Utara, pembentukan koalisi 

internasional, dan penerapan 

sanksi ekonomi. 

 

4.  Respon Amerika 

Serikat Terhadap Uji 

Coba Rudal Korea 

Utara di Bawah 

Kepemimpinan Kim 

Jong-Un 

 

Oleh: Rismala Septia 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Deterrence 

Respon Amerika Serikat 

terhadap uji coba nuklir dari 

Korea Utara yakni dengan 

melakukan strategi 

deterrence. Amerika Serikat 

menggandeng Korea Selatan 

dalam latian militer yang 

disebut dengan Key Resolve 

yakni sebuah latihan perang 

yang berbasis komputer dan 

Foal Eagle yakni lathan 

perang yang melibatkan 

latihan laut, tanah, serta udara. 
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5.  Kebijakan Jepang 

Terhadap Uji Coba 

Senjata Oleh Korea 

Utara 

 

Oleh: Sandyka 

Kurniawan. 

Eksplanatif 

Pendekatan: 

1. Balance of 

Power 

 

Uji coba nuklir Korea Utara 

berdampak pada perubahan 

kebijakan Jepang yakni 

meningkatkan status Justice 

Defense Agency menjadi 

Military of Defense yang 

dapat beroperasi di luar 

Jepang.   

 

 

6.  Pengaruh Kebijakan 

Nuklir Korea Utara 

Terhadap Korea 

Selatan Periode 2003-

2013 

 

Oleh: Nuraziza Yu Nia 

Deskriptif 

Pendekatan: 

1. Security 

Dilemma 

2. Kebijakan 

Luar Negeri 

3. Keamanan 

Kolektif 

Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Korea 

Selatan merupakan salah satu 

ketakutan dari negaranya 

terhadap ancaman senjata 

nuklir Korea Utara yang 

semakin menjadi-jadi.  

 

 

 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep 

1.5.1. Rational Actor Theory  

Setiap negara pasti memiliki cara khusus untuk mengambil sebuah kebijakan 

sebagai respon atas sikap dari luar, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan 

luar negeri. Dari berbagai kebijakan tersebut setiap negara juga akan memiliki satu 

tujuan dimana kebijakan yang mereka keluarkan sesuai dengan tujuan sebuah 

negaranya. Dari sini, penulis mencoba menganalisa sebuah permasalahan yang 

hendak diteliti menggunakan rational actor theory dari Graham Tillent Allison.  

Graham Tillent Allison mendefinisikan sebuah kebijakan menjadi tiga proses 

dasar atau model dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri, salah satunya 
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adalah proses aktor rasional (rational actor theory). Pada proses ini, Allison 

menyebutkan bahwasanya dalam proses pengambilan suatu kebijakan yang dilakukan 

oleh negara harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan di 

perolehnya sehingga hal ini dapat memaksimalkan tujuan dari negara. Selain itu, pada 

proses ini juga setiap negara atau para pembuat kebijakan harus mengutamakan 

kepentingan negara, mencari seluas-luasnya mengenai semua informasi yang 

berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan, mempertimbangkan segala 

alternatif yang tersedia, memilih opsi-opsi kebijakan yang telah dipilih, kemudian 

menerapkan kebijakan tersebut pada negara.22 Kemudian setelah suatu kebijakan 

tersebut dipilih dan diterapkan pada negara, maka para pembuat kebijakan tersebut 

harus menganalisa akan keberhasilan kebijakan tersebut dan ketika kebijakan tersebut 

gagal, maka dapat menggunakan alternate atau kebijakan yang lainnya yang dianggap 

sebagai kebijakan yang terbaik dari negara. pada proses kebijakan ini dapat dikatakan 

sebagai proses kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan negara dengan 

menggunakan alternatif untung dan rugi.   

Menurut Allison, pada model aktor rasional ini dapat dipandang sebagai sebuah 

kebijakan atau politik luar negeri dimana kebijakan tersebut diakibatkan oleh adanya 

sebuah tindakan dari aktor rasional yakni pemerintahan yang monolit untuk mencapai 

sebuah kepentingan atau tujuan dari negara.23 Pada aktor rasional disini, pemerintah 

                                                           
22 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi& Teori Hubungan Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, hal 

225. 
23 Mohtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, hal 

275. 
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dianggap sebagai perilaku individu yang bisa mengambil suatu kebijakan untuk 

negara beserta menetapkan pilihan atau alternative yang disediakan. Hal ini bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir sebuah kerugian yang akan 

terjadi pada negara. Kemudian dari pilihan yang telah tersedia, pemerintah memilih 

mana kebijakan yang paling menguntungkan bagi negara. Dari kebijakan tersebut 

kemudian di evaluasi dan apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah harus cepat 

mengambil dan menerapkan kebijakan yang ada sebagai kebijakan cadangan dari 

kebijakan pertama.  

Pada model aktor rasional memiliki beberapa tahapan dalam proses 

pengambilan sebuah kebijakan, yaitu: pertama, setiap aktor (pemerintah) harus 

menentukan dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh negara, sehingga dari informasi tersebut dapat menghasilkan 

sebuah keputusan (decision). Kedua, setelah keputusan telah tersedia, kemudian aktor 

(pemerintah) harus mengimplementasikan keputusan tersebut, dimana keputusan 

yang telah dipilih merupakan keputusan terbaik, kemudian mengevaluasi 

keberhasilan dan mempertimbangkan sebuah perubahan keputusan apabila terjadi 

kegagalan.24  

 

 

                                                           
24 Yanuar Ikbar, Op.cit., hal. 226. 
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Dari penjelasan diatas, untuk lebih rincinya akan dijelaskan mengenai proses 

pengambilan kebijakan yang disampaikan oleh Allison:25 

1. Menentukan tujuan dan sasaran 

Sebelum sebuah keputusan atau kebijakan dikeluarkan oleh suatu negara, maka 

aktor (para pembuat kebijakan) harus memetakan dan menentukan tujuan dan sasaran 

adanya kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencapai 

sebuah kepentingan dan keamanan negara untuk mempertahankan keberlangsungan 

hidup negaranya dalam dunia internasional. Dari tujuan dan sasaran inilah yang 

kemudian dapat mempermudah para pembuat kebijakan untuk memutuskan 

kebijakan yang akan diambil. 

2. Menetapkan pilihan-pilihan kebijakan 

Setelah suatu negara menetapkan tujuan dan sasaran dalam pengambilan suatu 

kebijakan, maka para aktor pengambil kebijakan membentuk sebuah strategi untuk 

dapat mencapai keputusan terakhir atau dalam arti lain dapat dikatakan sebagai 

pilihan-pilihan atas alternative yang ada. 

3. Memetakan Alternatif dari masing-masing pilihan kebijakan 

Dari beberapa pilihan yang telah ditetapkan, maka selanjutkan kebijakan tersebut 

dipetakan alternatif mana yang memberikan keuntungan paling besar untuk negara, 

sehingga hal ini dapat meminimalisir kerugian yang ada diperoleh negara.  

 

                                                           
25Graham T. Allison, 1969, The American Political Science Review: Conceptual Models and the Cuban 

Crisis, Harvard University, hal 694. 
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4. Menentukan kebijakan  

Dari beberapa tahapan diatas, yang terakhir adalah menentukan sebuah 

kebijakan yang akan diambil oleh negara. Dalam tahap ini, negara akan memilih 

sebuah kebijakan yang lebih banyak keuntungan yang diperoleh daripada 

kerugiannya. Selain itu, kebijakan ini juga harus sesuai dengan kepentingan dan 

tujuan dari negara. 

Pada keempat tahap diatas yang digunakan oleh Allison sebagai proses 

pengambilan kebijakan dapat diartikan sebagai proses yang lebih dominan pada 

kalkulasi untung dan rugi yang akan diperoleh oleh negara. Oleh sebab itu, penulis 

menggunakan teori dari Allison yakni rational actor theory untuk menganalisa sebuah 

permasalahan yang diangkat oleh penulis dengan judul “Rasionalitas Korea Selatan 

mengajukan permohonan perubahan kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika 

Serikat pada tahun 2012-2013”. Dalam penelitian ini, Korea Selatan mengajukan 

permohonan untuk mengubah kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika Serikat 

pada tahun 2012. Perubahan kesepakatan jangkauan rudal ini disebabkan karena 

adanya ancaman dari dunia internasional, khususnya Korea Utara yang berdekatan 

secara geografis. Ditambah lagi, pada sejarahnya Korea Selatan dan Korea Utara 

pernah terlibat Perang Saudara pada tahun 1950-1953 yang salah satu sebabnya 

karena perbedaan ideologi. Selain itu, pasca perang tersebut hubungan Korea Selatan 

dan Korea Utara tidak pernah ada pada titik aman, terutama mengenai ancaman 

senjata nuklir dari Korea Utara yang terus meningkat disetiap tahunnya. Hal ini yang 
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menjadi penyebab utama adanya permohonan perubahan kesepakatan antara Korea 

Selatan dengan Amerika Serikat.      

 

1.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat penting untuk digunakan saat melakukan penelitian 

yang disebabkan karena metode penelitian dapat mempermudah penulis untuk 

mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang sedang ditelitinya. Sehingga hal ini 

dapat menghasilkan sebuah kesimpulan diakhir penelitian yang tidak diragukan lagi. 

Selain itu, metode penelitian juga dapat menjadikan sebuah penelitian yang sedang 

diteliti lebih sistematis dan terarah.   

1.3.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

Dalam Ilmu Hubungan Internasional terdapat dua level analisa seperti yang 

dijelaskan oleh Mochtar Mas’oed yaitu unit analisa dan unit eksplanasi. Unit 

analisa merupakan perilaku yang hendak kita deskripsikan, jelaskan dan ramalkan 

(variabel dependen), sedangkan unit eksplanasi merupakan dampak terhadap unit 

analisa hendak kita amati (bisa juga disebut dengan variabel Independen).26 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul 

“Rasionalitas Korea Selatan Mengajukan Permohonan Perubahan Kesepakatan 

Jangkauan Rudal dengan Amerika Serikat tahun 2012” maka penulis 

menggunakan jenis penelitian Korelasionis, dimana unit analisa dan unit 

                                                           
26 Mohtar Mas’oed,1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, hal 

39. 
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eksplanasinya sama. Unit analisanya adalah Alasan Korea Selatan melakukan 

permohonan untuk merubah kesepakatan jangkauan rudal (negara-bangsa), 

sedangkan unit eksplanasinya perubahan kesepakatan jangkauan rudal antara 

Korea Selatan dengan Amerika Serika (negara-bangsa). Kemudian kedua variabel 

ini melahirkan sebuah hipotesa dan penulis menguji kebenaran hipotesa tersebut.  

1.3.2. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang 

berupaya untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang sedang diteliti. 

1.3.3. Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan ini, penulis mengunakan Deduksionis yang mana penulis 

mencari data-data kemudian diteliti dengan mengunakan teori dan konsep yang 

sudah ada sehingga menghasilkan hipotesa. 

1.3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi pustaka (library 

research) yang mana data diperoleh dari beberapa referensi, baik dari catatan, 

buku bacaan, perpustakaan pribadi, artikel, berbagai situs internet, skripsi dan lain 

sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat 

keakuratan yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

Penulis membatasi pembahasan yang akan diteliti dalam penelitian ini yang 

berfokus pada rasionalitas atau alasan dari Korea Selatan merubah kesepakatan 

jangkauan rudal dengan Amerika Serikat tahun 2012. 

b. Batasan Waktu  

Batasan waktu dalam penelitian ini terletak pada perubahan kesepakatan 

jangkauan rudal tahun 2012-2013 antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat. 

Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 merupakan puncak peningkatan senjata 

Korea Utara yang menyebabkan Korea Selatan berusaha untuk mengubah 

kesepakatan rudal sebagai cara untuk melindungi keamanan negara, sedangkan 

tahun 2013 merupakan kondisi dimana setelah perubahan kesepakatan tersebut 

direspon oleh dengan melakukannya uji coba nuklir Korea Utara, yang mana tahun 

sebelumnya Korea Selatan dan Amerika Serikat memberikan asumsi bahwa Korea 

Utara akan melakukan uji coba nuklir.   
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1.4. Hipotesa 

Rasionalitas Korea Selatan merubah kesepakatan jangkauan rudal dengan 

Amerika Serikat tahun 2012 disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya dengan 

adanya ketakutan akan perkembangan senjata nuklir dari Korea Utara. Peningkatan 

senjata nuklir Korea Utara yang semakin intens disetiap tahunnya yang dibuktikan 

dengan adanya uji coba senjata tersebut di daerah perbatasan membuat Korea Selatan 

khawatir dengan sistem keamanan dalam negerinya. Selain itu, peningkatan senjata dan 

uji coba nuklir juga semakin intens ketika adanya perubahan kepemimpinan Korea 

Utara yakni Kim Jong Un pada tahun 2011. Oleh sebab itu, Korea Selatan melakukan 

permohonan perubahan kesepakatan jangkauan rudal dengan Amerika Serikat sebagai 

salah satu respon terhadap perkembangan senjata nuklir Korea Utara.    
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1.5. Struktur Penulisan 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a.   Manfaat secara akademis 

b.   Manfaat secara praktis 

1.4. Penelitian Terdahulu 

1.5. Kerangka Teori dan Konsep               

1.5.1.  Rational Actor Theory 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Variabel Penelitian dan Level Analisa 

1.6.2. Metode/ Tipe Penelitian 

1.6.3. Teknik Analisa Data 

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Materi 

b. Batasan Waktu 

1.7. Hipotesis 

1.8. Sistematika Penulisan 

 

BAB II 

 

 

Kerjasama Kesepakatan Jangkauan Rudal Korea 

Selatan-Amerika Serikat: 

2.1. Dinamika Hubungan Korea Selatan 

dengan Korea Utara 

2.1.1. Isu Senjata Nuklir 

a.   Isu Senjata Nuklir Asia Timur 

2.2. Dinamika Hubungan Korea Selatan-

Amerika Serikat 

2.2.1. Perjanjian Mutual Defense Treaty 

2.2.2. Kesepakatan Jangkauan Rudal  

a. Kepentingan Amerika Serikat 

terhadap Kesepakatan Jangkauan 

Rudal 
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2.3. Respon Korea Utara terhadap Revisi 

Kesepakatan Jangkauan Rudal Korea 

Selatan-Amerika Serikat tahun 2001 

 

BAB III Rasionalitas Korea Selatan Merubah Kesepakatan 

Jangkauan Rudal dengan Amerika Serikat. 

3.1. Persepsi Korea Selatan terhadap 

Kesepakatan Jangkauan Rudal dengan 

Amerika Serikat 

3.1.1. Kepentingan Korea Selatan 

terhadap Kesepakatan Jangkauan 

Rudal 

3.1.2. Perkembangan Kesepakatan 

Jangkauan Rudal Korea Selatan-

Amerika Serikat 

3.2. Perkembangan Senjata Nuklir Korea Utara 

pra Revisi Kesepakatan Jangkauan Rudal 

Korea Selatan-Amerika Serikat  

3.3. Kalkulasi Untung dan Rugi atas Kebijakan 

Korea Selatan 

 

BAB IV 

Penutup 

3.1. Kesimpulan 

3.2. Saran  

 

 

BAB I : Pendahuluan  

Dalam BAB I, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, teori 

dan konsep, metodologi penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 
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BAB II : Dinamika Kerjasama Keamanan Jangkauan Rudal antara Korea 

Selatan dengan Amerika Serikat  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan Korea Selatan 

dengan Korea Utara, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi yang 

berdampak pada hubungan keduanya. Selain itu, dalam bab ini juga 

dijelaskan mengenai dinamika hubungan Korea Selatan dengan Amerika 

Serikat hingga sampai pada kesepakatan jangkauan rudal antar keduanya.  

BAB III : Rasionalitas Korea Selatan merubah kesepakatan Jangkauan rudal 

dengan Amerika Serikat. 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rasionalitas Korea Selatan 

mengajukan permohoanan perubahan kesepakatan jangkauan rudal dengan 

Amerika Serikat. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai 

peningkatan senjata nuklir dari Korea Utara yang menjadi penyebab utama 

perubahan kesepakatan tersebut. 

BAB IV : Penutup 

BAB ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis.     

 


