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BAB II 

Sejarah Konflik Korea Selatan dan Korea Utara dan Pola Sikap Defensif 

Korea Selatan 

 

 

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa sub-bab yang telah 

dirancang untuk lebih mudah dipahami dalam memahami kasus yang diteliti. 

Pertama membahas tentang Kemerdekaan Korea dan Perang Korea kemudian 

dinamika hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Setelah adanya perang Korea 

yang terjadi terdapat konflik yang dialami antara Korea Selatan dan Korea Utara. 

Salah satu penyebab konflik yang terjadi adalah uji coba Nuklir yang dilakukan 

oleh Korea Utara yang menimbulkan reaksi Korea Selatan terhadap ancaman 

Nuklir Korea Utara. 

 

2.1 Kemerdekaan dan Perang Korea 

Selama periode penjajahan Jepang (1910-1945), pada masa ini kehidupan 

masyarakat Korea sangat memperhatinkan dengan sistem kerja paksa yang 

diterapkan oleh Jepang. Selain sitem kerja paksa jepang juga menerapkan sistem 

asimilasi kebudayaan Jepang kedalam kehidupan masyarakat Korea.27 Masyarakat 

Korea dalam kondisi lemah khususnya bidang militer untuk melawan Jepang. 

Tetapi masyarakat Korea memiliki cara lain untuk mendapatkan kemerdekaannya. 

                                                           
27 Fahmi Ramdhani, Kepentingan Korea Selatan dalam Kerjasama Strategic Zcooperative 

Partnership dengan Tiongkok 2008-2013, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39516, (20/09/2018, 13.1 WIB) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39516
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/39516
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Pada 1 Maret 1919, deklarasi kemerdekaan Korea yang ditandatangani oleh 33 

pemimpin unggul   Korea   dikumandangkan.   Hal   ini   memicu   pergerakan   

nasional  melawan pendudukan Jepang dan perlawanan politik dan juga perlawanan 

bersenjata terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintahan sementara 

Republik Korea didirikan di Shanghai, Cina.28 Setelah pergerakan kemerdekaan 

pada Maret 1919, organisasi-organisasi yang mewakili Korea didirikan di Seoul, 

Provinsi-Provinsi Maritim Siberia dan Shanghai. Pemerintah Provisional Korea 

yang didirikan di Shanghai adalah pemerintah demokratis republik pertama Korea. 

Negara ini dilengkapi dengan sebuah Konstitusi modern dan sistem politik yang 

memisahkan tiga cabang dasar pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif).29 

Secara tidak langsung Korea telah mempersiapkan terlebih dahulu apa yang 

dibutuhkan negaranya setelah adanya kemerdekaan yang nantinya akan 

didapatkannya. Korea dalam perlawanannya dalam melawan Jepang tidak hanya 

melalui bidang militer saja tetapi Korea Juga melakukan perang Politik dengan 

Jepang.  

Pada tahun 1940, Pemerintah Provisional Korea (PGK) menangani Pasukan 

Pembebasan Korea di Chungqing dan menyatukan para pejuang relawan 

kemerdekaan yang tersebar di Manchuria. PGK mendeklarasikan perang melawan 

Jepang dan menempatkan pasukan di garis depan di India dan Myanmar untuk 

melawan bersama Pasukan Sekutu. Beberapa pemuda Korea menerima latihan 

                                                           
28 The Academy of Korean Studies, Op. Cit, 
29 Korean Cultural Center, Pergerakan Kemerdekaan, diakses dalam http://id.Korean-

culture.org/id/168/Korea/62 (20/09/18, 114.15 WIB) 

http://id.korean-culture.org/id/168/korea/62
http://id.korean-culture.org/id/168/korea/62
http://id.korean-culture.org/id/168/korea/62
http://id.korean-culture.org/id/168/korea/62
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khusus dari unit militer khusus AS untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk 

menyerang pasukan Jepang di Korea.30 

Pada sisi lain Jepang juga terlibat dalam perang Pasifik dengan negara 

lainnya salah satunya adalah Amerika Serikat (AS), dimana AS pada saat itu juga 

sedang membantu Korea untuk melawan Jepang yang berada di semenanjung 

Korea. Korea akhirnya memliki kesempatan untuk mewujudkan Kemerdekaannya 

ketika AS melancarkan serangannya terhadap dua Kota besar yang berada di 

Negara Jepang. Perang terhadap Jepang diakhiri dengan penjatuhan bom atom oleh 

Amerika Serikat di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan Nagasaki pada tanggal 

9 Agustus 1945. Perang terhadap Jepang berakhir dengan menyerahnya pihak 

Jepang terhadap Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal tersebut 

disusul dengan kebijakan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukannya di 

bagian Selatan Korea dengan tujuan mencegahnya terjadinya penyerangan terhadap 

semenanjung Korea.31 Dikarenakan kawasan Utara semenanjung Korea Uni Soviet 

juga menempatkan pasukannya untuk melucuti senjata sisa tentara Jepang dari arah 

Utara. Singkatnya,  Korea  menjadi  korban  geopolitik  yang  terhimpit  diantara  

dua  Negara superpower dunia. Dimana AS berada di bagian Selatan semenanjung 

Korea sedangkan Uni soviet berada dibagian Utara semenanjung Korea.32 

Diusirnya pasukan Jepang dari semenanjung Korea yang mengakhiri 

penjajahan Jepang memberi kesempatan pada Korea untuk mendeklarasikan 

Kemerdekannya. Tetapi disisilain pasukan AS dan Uni Soviet masih berada di 

                                                           
30 Ibid., 
31 Young Ick Lew, Brief History of Korea; Abirds Eye View, The Korea Society, diakses dalam 

http://elibrary.bsu.az/books_163/N_37.pdf, (21/09/2018, 01.45 WIB) 
32 The Academy of Korean Studies, Op. Cit, hal.6 

http://elibrary.bsu.az/books_163/N_37.pdf
http://elibrary.bsu.az/books_163/N_37.pdf
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semenanjung Korea. adanya hal tersebut membuat Korea tidak sepenuhnya 

merdeka di semenanjung Korea karena peletakkan pasukan tersebut berdampak 

pada pembagian dua Korea. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Letak Geografis Korea Seletan dan Korea Utara.33 

 

Pada 15 Agustus, 1945, Republik Korea Selatan (ROK) diresmikan sebagai 

sebuah negara demokrasi, mewarisi legitimasi PGK. PBB mengakui pemerintah 

Republik Korea Selatan sebagai pemerintahan sah satu-satunya di Semenanjung 

Korea dengan Rhee Syngman sebagai Presiden . Akan tetapi, ke Utara paralel ke-

38, sebuah pemilu yang berada di bawah pengawasan PBB tak bisa dilakukan atas 

                                                           
33 Worldatlas, Korean Peninsula Map, Map of North and South Korea, Korea information and fact, 

diakses dalam https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/Koreanpn.htm, (22/09/2018. 

01.30 WIB) 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/koreanpn.htm
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dasar penolakan dari Uni Soviet. Pada 9 September 1948, Republik Rakyat 

Demokratis Korea didirikan sebagai sebuah negara komunis, dan Kim Il-sung yang 

telah berperan sebagai pejabat Militer Rusia Uni Soviet, disumpah sebagai 

presiden.34 Adanya dua kelompok yang mendeklarasikan sebagai negara yang sah 

menurut mereka masing-masing membuat penderitaan masyarakat Korea belum 

berakhir. Keberadaan AS dan Uni Soviet disemenanjung Korea membuat Korea 

terbagi menjadi dua bagian negara yang memiliki Ideologi yang berbeda. Dimana 

Korea Selatan menganut Ideologi Liberal yang berasal dari pengaruh AS sedangkan 

Korea Utara menganut Ideologi Komunis yang berasal dari pengaruh Uni Soviet. 

Perbedaan ini memungkinkan munculnya Konflik di Semenanjung Korea. 

Pada tanggal 25 Juni 1950 pasukan Korea Utara dengan dibantu oleh Uni 

Soviet secara mendadak melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan yang 

membuat Kota Seoul dikuasai oleh Korea Utara. Adanya penyerangan Korea Utara 

terhadap Korea Selatan adalah awal mula terjadinya perang Korea. Perang Korea 

terjadi dalam kurun waktu tiga tahun yaitu 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. 

Meskipun dapat dibilang perang yang begitu singkat tapi faktanya perang Korea ini 

telah banyak menelan korban jiwa. 

Korea Selatan dalam perang Korea dibantu oleh Pasukan PBB. Korea 

Selatan dan pasukan dari koalisi enam belas anggota PBB di bawah komando 

Jenderal AS, Douglas MacArthur. Pada 1 Oktober 1950, pasukan PBB 

menyeberangi paralel ke-38 dalam pengejaran atas para penyerbu Korea Utara, 

                                                           
34 Korean Cultural Center, Transisi ke Demokrasi dan Tranformasi menjadi sebuah sumber 

Kekuatan Ekonomi, diakses http://id.Korean-culture.org/id/174/Korea/68,  (22/09/18, 01.05 WIB) 

http://id.korean-culture.org/id/174/korea/68
http://id.korean-culture.org/id/174/korea/68
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dengan sengaja melanggar garis gencatan senjata. Serbuan pasukan anggota PBB 

dan Korea Selatan yang melewati paralel 38 menyebabkan Republik Rakyat Cina 

(RRC) memutuskan untuk membantu Korea Utara untuk memukul mundur pasukan 

Korea Selatan sampai paralel 38.35 

Perang Korea selama tiga tahun telah menelan banyak korban. Sekitar tiga 

juta warga Korea, baik militer maupun sipil, lebih dari satu juta "sukarelawan" 

Cina, dan sekitar 54.000 tentara Amerika tewas di tengah-tengah pertempuran. 

Besarnya jumlah Korban yang ada membuat Pemerintah Amerika Serikat 

menanggapi inisiatif Soviet untuk pembicaraan gencatan senjata pada pertengahan 

1951.36Dalam menindaklanjuti perundingan gencantan senjata pada tanggal 27 Juli 

1953, AS, RRC, dan Korea Utara menandatanganni persetujuan gencatan senjata, 

namun ditolak oleh pihak Korea Selatan.37 

Perjanjian gencatan yang dilaksanankan oleh kedua Korea menjadikan bukti 

bahwa adanya kekuatan besar dibalik kemerdekaan kedua Korea tersebut yang 

tidak dapat saling mengalahkan satu sama lainnya untuk menjadikan Korea menjadi 

satu kesatuan yang utuh tanpa adanya pembagian dua Korea seperti saat ini. Adanya 

perjanjian tersebut membuktikan bahwa semenanjung Korea dalam sepanjang garis 

lintang Utara 38°atau paralel 38 adalah kawasan zona demiliterasi (DMZ). 

 

 

 

                                                           
35 Young Ick Lew, Op. Cit.. hal.27 
36 Ibid, 
37 Fahmi ramdhani, Op. Cit., hal.25 
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2.2 Dinamika Hubungan Korea Selatan dan Korea Utara 

Pasca berakhirnya Perang Korea dengan ditandai dengan Gencatan Senjata 

yang disetujui oleh Korea Selatan dan Korea Utara tidak menjamin untuk 

mengakhiri perang. Karena sifat dari perjanjian tersebut hanyalah bersifat gencatan 

senjata bukanlah perjanjian damai. Tidak adanya perjanjian damai yang belum 

tercipta memungkinkan akan menyebabkan pecahnya perang kembali terjadi.  

Perang Korea dapat terjadi kembali dikarenakan perbedaan pandangan antar Korea, 

bagi Korea Selatan, Kawasan Korea Utara dianggap sebagai teritorial miliknya 

yang hilang dan harus dimiliki kembali. Sementara bagi Korea Utara, kawasan 

Korea Selatan merupakan daerah objek yang harus dikomuniskan.38Adanya 

perbedaan pandangan tersebut membuat kedua negara memiliki cara sendiri untuk 

mencapai apa yang mereka ingin kan. Tetapi disisi lain kedua negara tersebut tetap 

saling meningkatkan kapabilitas militernya untuk perimbangan kekuatan antar 

kedua Korea. pada masa itu perimbangan Kekuatan militer Korea Selatan 

melakukan kerjasama militer denga pihak AS sedangkan Korea Utara dibantu oleh 

pihak Uni Soviet dalam peningkatan kapabilitas militernya. Adanya perimbangan 

kekuatan ini membuat kedua negara tidak memiliki keputusan untuk langsung 

melakukan penyerangan seperti yang dilakukan oleh Korea Utara secara mendadak 

menyerang Korea Selatan pada 25 Juni 1950 yang menyebabkan Perang Korea 

terjadi. 

Berakhirnya perang Korea yang terjadi, Korea Selatan mengeluarkan 

kebijakan keamanannya terhadap Korea Utara yaitu, Pertama, Korea Selatan dalam 

                                                           
38 Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, Op. Cit., hal.29 
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meningkatkan kapabilitas militernya dengan menjalin kerjasama militer dengan 

AS, yaitu kerjasama pertahanan bersama antara Korea Selatan dan AS pada 1 

Oktober 1953.39 Adanya perjanjian tersebut akan membuat kapabilitas militer 

Korea Selatan semakin tinggi dengan adanya peletakan pasukan militer AS di 

Korea Selatan, dan konsultasi keamanan dan AS juga bersiap membantu Korea 

Selatan jika terjadi peperangan kembali dengan Korea Utara.40 Perjanjian ini 

terlihat dari kepentingan Korea Selatan dan AS yang memiliki tujuan yang sama di 

semenanjung Korea, yaitu untuk menahan serangan dari pihak Korea Utara. 

sedangkan Korea Utara dapat menerima bantuan militer dari sekutunya yaitu Uni 

Soviet dan China.  

Kedua, Pembentukan sistem pertahan nasional Korea Selatan yang mandiri, 

langkah awal dalam membentuk pertahan nasional yang mandiri. Korea Selatan 

menerima bantuan sebesar 1,5 Miliyar dolar AS untuk membiayai program 

modernisasi fasilitas militer Korea Selatan.41 Sedangkan Korea Utara dalam 

langkah untuk meningkatkan kapabilitas militernya dengan mengembangkan nuklir 

yang dibantu oleh Uni Soviet. Kedua negara menandatangani sebuah  perjanjian  

kerjasama  nuklir  pada  1959.  Lebih dari 30 tahun selanjutnya, Moskow   

membantu   Pyongyang dengan memberikan pelatihan dan pemanfaatan energi 

dalam mengembangkan dasar teknologi nuklirnya. Bantuan yang diberikan Uni 

                                                           
39 Hakjoon Kim, The U.S – Korea Alliance : Past, Present, and Future, international Journal of 

Korean Studies, Vol. VII, No.01, The Dong-A, South Korea, hal.1, diakses dalam 

http://icks.org/n/data/ijks/1482456658_add_file_1.pdf, (07/11/2018, 20.40 WIB) 
40 Choong Nam Kim, The Impact of The Korean War on The Korean military, International Journal 

of Korean Studies, Spring/Summer 2001, POSCO Fellowship Coordinator East-West Center 

(Hawaii), hal.169, diakses dalam http://icks.org/n/data/ijks/1482456154_add_file_9.pdf, 

(08/11/2018, 14.10 WIB) 
41 Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, Op. Cit., hal.22-24 

http://icks.org/n/data/ijks/1482456658_add_file_1.pdf
http://icks.org/n/data/ijks/1482456658_add_file_1.pdf
http://icks.org/n/data/ijks/1482456154_add_file_9.pdf
http://icks.org/n/data/ijks/1482456154_add_file_9.pdf
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Soviet tersebut merupakan bentuk   pemberian bantuan selama berlangsungnya 

Perang Dingin.Dalam perjanjian tersebut, memungkinkan dilakukan berbagai 

pertukaran proyek, teknis dan ilmiah. Termasuk pembangunan Pusat Penelitian 

Nuklir Yongbyon, pelatihan teknisi Korea Utara, dan  peninjauan teknis untuk 

penggunaan nuklir.42 

Perkembangan kapabilitas militer yang terjadi di semenanjung Korea pasca 

berakhirnya perang Korea memberikan dampak pada peningkatan ketegangan 

diantara kedua Korea yang berkonflik. Perimbangan kekuatan militer dari kedua 

Korea tersebut mengakibatkan adanya perlombaan senjata. Tetapi hal ini dapat 

memberikan rasa aman dari masing-masing Korea. Korea Selatan dengan AS 

dengan menjalin kerjasama militer dan Uni Soviet memberikan bantuan terhadap 

Korea Utara dalam mengembangkan Nuklir. Jadi pasca perang Korea dalam 

membangun kapabilitas militernya kedua Korea masih tergantung dari negara 

lainnya. Perimbangan kekuatan militer tersebut juga berdampak untuk mencegah 

terjadinya perang kembali terjadi. 

Perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara memberikan 

dampak yang negatif bagi stabilitas di semenanjung Korea dan stabilitas kawasan. 

Hal ini diakibatkan oleh perkembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara 

yang bertujuan mengembangkan senjata nuklir. Senjata nuklir ini memiliki dampak 

kerusakan yang besar jika digunakan dalam peperangan dan juga akan memberikan 

dampak yang negatif untuk keberlangsungan kehidupan kedepannya. Bahkan 

                                                           
42 Muhammad Nabil, Diplomasi Multilateral Six party Talks dalm Prose Denuklirisasi Korea Utara 

Periode 2003-2009, ), Skripsi, Jakarta: jurusan Hubungan Internasional, Universitas islam Negeri 

syarif Hidayatullah jakarta, hal.21, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24247, (27/09/2018, 15.45 WIB) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24247
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24247
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dalam dunia internasional pun senjata nuklir telah dilarang. Dikarenakan 

dampaknya yang akan merugikan semua yang pihak yang terlibat ataupun tidak 

terlibat.  

Senjata nuklir Korea Utara menjadi masalah baru bagi keamanan Korea 

Selatan meskipun Korea Selatan telah mendapatkan jaminan bantuan militer oleh 

AS, jika Korea Utara melakukan penyerangan terhadap Korea Selatan. Tetapi 

jaminan Keamanan tersebut tidak akan menjamin keamanan Korea Selatan karna 

Korea Utara dapat kapan saja menggunakan senjata Nuklirnya, bercermin dari 

bagaimana Jepang menyerah tanpa syarat setelah dijatuhkan dua bom atom oleh AS 

yang memiliki kerusakan yang berat. Kapabilitas Militer Korea Utara semakin kuat 

dengan adanya senjata nuklir dan bantuan militer dari Uni Soviet yang mengancam 

keamanan Korea Selatan mengingat kedua Korea belum ada perjanjian perdamaian. 

Adanya perkembangan senjata Nuklir Korea Utara. Korea Selatan mulai 

merespon untuk mengurangi ancaman yang berasal dari Korea Utara. Korea Selatan 

mulai menjalin interaksi dengan Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di 

semenanjung Korea dan merubah hubungan permusuhan antara Korea Selatan dan 

Korea Utara.Kedua Korea mencoba untuk menjalankan proses Unifikasi. Unifikasi 

pada tahun 60an yang tidak menemukan titik terang dikarenakan perbedaan 

pandangan terhadap satu sama lainnya yang membuat kedua Korea masih 

bersitengang untuk mencegah pecahnya perang dengan meningkatkan kapabilatas 

militernya. Pada masa ini Kedua Korea saling meningkatkan ekonominya untuk 

menunjang kapabiltas militernya. Ekonomi Korea Utara lebih di untungkan dengan 

adanya pertambangan yang melimpah di Korea Utara yaitu tambang Uranium. 
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Bijih  uranium  tersebut  diperkirakan  dapat diekstrak  lebih  banyak  dari  jumlah  

yang  dihasilkan. Adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki dan kebutuhan 

energi Korea Utara, maka mendorong Korea Utara untuk mencoba 

mengembangkan program nuklir menjadi senjata nuklir.43 Sedangkan Korea 

Selatan masih memiliki masalah internalnya dan belum sempat untuk 

mengembangkan ekonomi negaranya. Selama pada masa perang dingin yang terjadi 

di semenanjung Korea hubungan antar Korea mengalami hambatan-hambatan 

untuk menjalin Unifikasi yang di inginkan.  

Runtuhnya Uni  Soviet  dan  blok  Eropa  Timur  pada  akhir  tahun  80-an 

sampai  awal  tahun  90-an, merubah sikap  Korea  Utara  jauh  lebih  keras  daripada  

masa-masa sebelumnya  di  mana  Korea  Utara  masih  mendapatkan  bantuan  dan  

dukungan  besar dari  masyarakat  sosialis  internasional.44 Setelah runtuhnya Uni 

Soviet berdampak pada Korea Utara, dimana Korea Utara tidak mendapatkan 

kembali bantuan militer dari Uni Soviet. Berakhirnya perang dingin membawa 

suasana perubahan di semenanjung Korea serta perubahan sistem Internasional 

yang awalnya bipolar menjadi multipolar. 

Politik    internasional  pasca  Perang  Dingin  ditandai  dengan  pergeseran 

dalam  hubungan   antar   Negara.   Adanya   pengkajian   ulang dan   penyesuaian 

kebijakannya  harus terkait  dengan  kepentingan  strategisnya.  Demikian  halnya 

dengan hubungan antara kedua Negara Korea dalam proses dialog reunifikasi di 

                                                           
43 Muhammad Nabil, Op. Cit, hal.20-21 
44 Amelia Fitria, Penerapan The Policy of Peace and Prosperity Korea Selatan terhadap 

KorePemerintahan Roh Moo-hyun, Skripsi, Jakarta: jurusan Hubungan Internasional, Universitas 

islam Negeri syarif Hidayatullah jakarta, hal.37, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24012, (27/09/2018, 16.30 WIB) 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24012
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24012
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Semenanjung Korea.45 Dialog antar Korea dapat diadakan karena didukung oleh 

perubahan sistem internasional yang terjadi. Dimana Korea Utara tergantung pada 

kapabilitas militernya Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet merubah sikap 

Korea Utara terhadap Korea Selatan yang mau melakukan reunifikasi.Kemudian 

terselenggaranya reunifikasi dengan ditandai pengajuan proposal penyatuan   Korea 

dengan membentuk  negara  Republik  Konfederasi  Koryo (Confederal  Republic  

of  Koryo) sesuai  usulan  dari  Korea  Utara  pada  tahun  1980,  yang  kemudian  

usulan  tersebut dibalas   dengan   usulan   lain   oleh   Korea   Selatan   dengan   

proposalnya   mengenai pembentukan negara Persemakmuran Demokrasi  Rakyat  

Korea (Democratic Korean Commonwealth).46 Pada  akhirnya,  rencana  Korea  

Utara  dan Korea Selatan dalam mewujudkan rencana masing-masing tidak dapat 

menghasilkan reunifikasi  Korea,  hal  tersebut  dikarenakan  formula  yang  

dibentuk  oleh  keduanya memiliki  dasar mutual  cooperation,  dimana  Korea  

Utara  dan  Korea  Selatan  masih sama-sama  dimungkinkan  mempertahankan  

bentuk  sistem  pemerintahannya  masing-masing.47 

Pertentangan yang terjadi antar Korea tidak berakhir di meja perundingan 

karena kedua negara tersebut masih mementingkan ego. Ketika presiden Park 

dalam pidatonya menyatakan bahwa Korea Selatan akan mulai menghilangkan 

hambatan-hambatan  bagi dialog Selatan-Utara dan meminta Korea Utara untuk 

                                                           
45 Lilis Widyasari, 2012, Dinamika Hubungan Korea Selatan-Korea Utara dalm Mewujudkan 

Reunifikasi di Semenanjung Korea Periode 2003-2008, Skripsi, Jakarta: jurusan Hubungan 

Internasional, Universitas islam Negeri syarif Hidayatullah jakarta, hal.26, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24166 (26/09/2018. 23.55 WIB) 
46 Dr Brian G Martin, Korean After the Cold War: The Politic of Reunification, Australia : 

parliamentary Reseach Service, Agustus 1992 ) hal.18, diakses dalam 

https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bp/1992/92bp17.pdf, (26/09/2018, 24.00 WIB) 
47 Thufeil Izharruddin, - 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24166
https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bp/1992/92bp17.pdf
https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/bp/1992/92bp17.pdf
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menghentikan tindakan kekerasan dan menghapuskan tujuannya untuk 

menggulingkan Korea Selatan.48pidato Presiden Park mendapatkan jawaban dari 

pihak Utara yaitu menurut Korea Utara satu-satunya cara untuk mencapai 

reunifikasi Korea adalah dengan mengusir Amerika Serikat dari Korea Selatan 

karena Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan aturan-aturan kolonial, 

menjatuhkan diktator militer fasis dan memenangkan revolusi. Kemudian adanya 

jawaban tersebut dari Korea Utara, Korea Selatan membalas jawaban tersebut 

dengan menyatakan bahwa selama Kim Il-Sung tetap berkuasa di Korea Utara 

konflik yang terjadi di semenanjung Korea tidak akan pernah reda.49 Perjanjian 

tidak akan berjalan dengan baik dan akan memudar selama Kedua Korea tersebut 

tetap tidak menyampingkan kepentingannya untuk mengulingkan satu sama 

lainnya. Perjanjian yang sebelumnya yang telah tercipta antar kedua Korea tidak 

akan bisa menjadi patokan untuk jalan menuju unifikasi atau perjanjian damai di 

semenanjung Korea. 

 Situasi semakin memburuk ketika pihak Korea Utara menyembunyikan 

pengembangan Nuklir yang telah dilarang di dunia Internasional dan perkembangan 

rudal jarak jauh. Keberhasilan  Korea  Utara  dalam  pengembangan  nuklir,  

akhirnya  tertangkap mata   dunia   internasional.50 Perkembangan Nuklir Korea 

Utara semakin menjadi ancaman ketika Korea Utara mengembangkan senjata 

Nuklir dan rudal Jarak jauhnya. Hal tersebut membuat keamanan Korea Selatan 

berkurang, tetapi permasalahan tersebut dapat diatasi ketika Korea Utara bersedia 

                                                           
48 Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, Op. Cit., hal.36 
49 Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, Op. Cit., hal.37 
50 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.28 
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untuk menandatangani perjanjian Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons (NPT)  sebagai negara yang tidak mengembangkan senjata nuklir pada 

Desember 1985. NPT adalah perjanjian internasional yang tujuannya adalah untuk 

mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan 

kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk memajukan 

tujuan mencapai perlucutan nuklir dan pelucutan senjata umum dan 

menyeluruh. Perjanjian tersebut merupakan satu-satunya komitmen yang mengikat 

dalam perjanjian multilateral dengan tujuan pelucutan senjata oleh Negara-negara 

senjata nuklir.51 

Korea Selatan memberikan respon setelah keputusan Korea Utara untuk 

masuk dalam NPT dengan menjalin kerjasama keamanan dengan Korea Utara. Pada 

tahun 1992 Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani Deklarasi Bersama 

tentang Denuklirisasi Semenanjung Korea, di mana kedua belah pihak berjanji 

bahwa mereka "tidak akan menguji, membuat, memproduksi, menerima, memiliki, 

menyimpan, menyebarkan, atau menggunakan senjata nuklir." Perjanjian tersebut 

juga mengikat kedua pihak untuk tidak memiliki "fasilitas pemrosesan ulang nuklir 

dan pengayaan uranium ." Perjanjian tersebut juga mengatur rezim inspeksi 

bilateral.52 

Deklarasi Bersama tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan 

secara damai melalui dialog dan negosiasi, berjanji untuk tidak menggunakan 

                                                           
51 United Nation Office for Disarmament Affairs, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
weapon (NPT), diakses dalam, https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/, 
(24/1/2019, 01.00 WIB) 
52 NTI Building A Safer World, Nuclear, diakses dalam , https://www.nti.org/learn/countries/north-

korea/nuclear/ (17/1/2019, 19.00 WIB) 
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kekerasan terhadap satu sama lain, dan sepakat untuk membentuk Komisi Militer 

Gabungan Selatan-Utara (JMC). Kemudian dengan adanya kerjasama militer 

tersebut, Korea Selatan melakukan pengurangan pasukan militer AS yang berada 

di Korea Selatan dari 300.000 pasukan militer AS ditarik menjadi 100.000 pasukan 

militer AS yang berada di Korea Selatan. Sedangkan Korea Utara memberikan ijin 

inspeksi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam pengembangan 

nuklir Korea Utara.53 

 

2.3 Perkembangan Nuklir Korea Utara (1970-1994) 

 Situasi semakin memburuk ketika pihak Korea Utara menyembunyikan 

pengembangan Nuklir yang telah dilarang di dunia Internasional dan perkembangan 

rudal jarak jauh. Keberhasilan  Korea  Utara  dalam  pengembangan  nuklir,  

akhirnya  tertangkap mata   dunia   internasional.54 Kecurigaan dunia internasional 

berawal Pada awal tahun 1970-an, insinyur Korea Utara menggunakan teknologi 

asli untuk memperluas reaktor riset IRT-2000, dan Pyongyang mulai memperoleh 

teknologi pemrosesan ulang plutonium dari Uni Soviet.55 Pada  fase  ini,  Korea  

Utara  telah  mampu melakukan  penambangan  dan  penggilingan  uranium  secara  

mandiri,  pengubahan uranium,  serta  pengolahan  bahan  bakar.  Korea  Utara  juga  

mampu  mengelola  pabrik serta laboratorium radiokimia.56  

                                                           
53 Yong-Sup Han, Peace and Arms Control on The Korean Peninsula, International of Korean 

Studies, Vol.V, No.2, Korea National Defense university, hal.55-56, diakses dalam 

http://icks.org/n/data/ijks/1482456353_add_file_4.pdf, (10/11/2018, 14.00 WIB) 
54 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.28 
55  NTI Building A Safer World, Nuclear, diakses dalam , https://www.nti.org/learn/countries/north-

korea/nuclear/ (17/1/2019, 19.00 WIB) 
56 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.23 

http://icks.org/n/data/ijks/1482456353_add_file_4.pdf
http://icks.org/n/data/ijks/1482456353_add_file_4.pdf
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Perkembangan nuklir Korea Utara memasuki tahun 1980 memulai 

membangun reaktor nuklir 50MW  di Yongbyon, sementara juga memperluas 

fasilitas pemrosesan uraniumnya.  Korea  Utara juga  meluncurkan  program  

nasional  terpadu  untuk membangun serangkaian fasilitas skala industri yang 

mampu memproduksi sejumlah besar plutonium untuk program senjata nuklir.  

Program  senjata  nuklir  Korea  Utara  dikembangkan  kembali  pada tahun  1980.  

Pada  1980an  Korea  Utara  sangat  fokus  pada  praktik  penggunaan  energi nuklir 

dan penyelesaian sistem perkembangan senjata nuklir.57  

Perkembangan nuklir yang semakin berkembang dengan adanya 

pembangunan reaktor nuklir Korea Utara memungkinkan untuk melakukan 

pengembangan senjata nuklir secara diam-diam. Oleh karna itu Russia mendesak 

Korea Utara untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 

(NPT) sebagai negara yang tidak memiliki senjata nuklir pada Desember 1985 

dengan imbalan bantuan Soviet membangun empat LWR (reactor air ringan). 

Perjanjian NPT yang disetujui oleh Korea Utara untuk tidak melakukan 

pengembangan senjata nuklir memiliki dampak pada stabilitas Kawasan Asia 

Timur, dimana tidak ada lagi ada rasa khawatir terhadap ancaman nuklir Korea 

Utara.  

Korea Utara selain membangun reakor nuklir juga mengembangkan rudal 

balistinya, pengembangan dimulai pada tahun 1982-1992 dengan mengembangkan 

varian Scud-C (500 km), Rodong-1 (1.300 km), Taepodong-1 (2.500 km), 

                                                           
57 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.24 
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Musudan-1 (3.000 km) dan Taepodong-2 (6.700 km).58 melihat jangkauan rudal 

balistik yang dimiliki oleh Korea Utara dapat mengancam keamanan Korea Selatan. 

Ditambah lagi Korea Utara bisa saja menambahkan senjata nuklirnya dalam rudal 

balistiknya. Oleh karena itu dengan kepemilikan nuklir Korea Utara dan jangkauan 

rudal balistik adalah bukti ancaman yang nyata untuk keamanan Korea Selatan. 

 

2.3.1 Peluncuran Uji Coba Nuklir Korea Utara 

Aktivitas Korea Utara yang melakukan pengembangan nuklirnya 

dan rudal balistiknya tidak lengkap rasanya jika Korea Utara tidak 

melakukan uji coba nuklir miliknya untuk mengetahui sejauh mana  

kemampuan perkembangan nuklir dan rudalnya. Oleh karena itu Korea 

Utara telah melakukan serangkai uji coba nuklinya. Uji coba nuklir yang 

pertama pada 31 Agustus 1998 Korea Utara meluncurkan sebuah 

roket tiga  tingkatan yang merupakan bentuk dasar dari roket Taepodong-1. 

Ketiga tingkatan   roket tersebut rupanya merupakan usaha Korea Utara 

untuk meluncurkan sebuah   satelit. Roket Taepodong-1 memiliki jarak 

jelajah 1.500-2.000km yang mampu mencapai Alaska, dan sempat terbang 

diatas perairan Jepang.59 

Kegiatan uji coba nuklir Korea Utara kembali dilakukan pada 5 Juli 

2006, dimana Korea Utara melakukan menembakkan tujuh rudal, termasuk 

Rodong, SCUD dan Taepodong-2 yang meledak setelah 40 detik 

                                                           
58 The Straits Times, A Timeline of North Korea’s Development of Missiles and Nuclear Weapons, 

diakses dalam https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/a-timeline-of-north-koreas-

development-of-missiles-and-nuclear-weapons (17/1/2019, 19.10 WIB) 
59 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.27 
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diluncurkan. Taepodong-2 adalah rudal jarak jauh yang pada akhirnya bisa 

menempuh jarak 10.000 Km. Kemudian Keenam roket lainnya termasuk 

gabungan dari roket jarak pendek dan menengah, Scud-C dan roket Nodong. 

Ketujuh  roket  tersebut diluncurkan dari tempat uji coba Kittaraeyong.60 

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklinrya pada 5 April 

2009 Korea Utara meluncurkan roket Unha-2 tiga-tahap, yang secara luas 

diyakini sebagai versi modifikasi dari rudal balistik jarak jauh Taepo Dong-

2. Dari pihak komando utara AS melaporkan bahwa tahap pertama mendarat 

di Laut Jepang, dan bahwa tahap-tahap yang tersisa, bersama dengan 

muatannya jatuh ke Samudra Pasifik.61 

Berbagai aksi uji coba nuklir Korea Utara dapat menimbulkan aksi 

reaksi antar negara atas aktivitas tersebut. Selain itu aktivitas uji coba nuklir 

Korea Utara juga dapat meningkatkan eskalasi konflik di semenanjung 

Korea, oleh karena itu aksi tersebut dinilai sebagai ancaman bagi negara 

lainnya. Puluncuran rudal jarak jauh Korea Utara juga dapat mengganggu 

stabilitas Kawasan. 

Melihat situasi ini dengan adanya pemilikan nuklir yang dimiliki 

oleh pihak Korea Utara kemudian adanya serangkaian uji coba nuklir yang 

memungkinkan  akan kepemilikan senjata pemusnah masal yang akan 

memberikan ancaman yang nyata terhadap Korea Selatan yang akan 

                                                           
60 The Straits Times, A Timeline of North Korea’s Development of Missiles and Nuclear Weapons, 

diakses dalam https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/a-timeline-of-north-koreas-

development-of-missiles-and-nuclear-weapons (17/1/2019, 19.20 WIB) 
61  61 Arms Control Association, Chronology of U.S-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy, 

diakses dalam https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron#1985 (17/1/2019, 19.20 WIB) 
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berdampak pada stabilitas keamanan di semenanjung Korea. Ancaman 

terbesar terasa pada Korea Selatan melihat situasi yang ada dimana tidak 

ada perjanjian damai antar kedua Korea dan hanya ada kerjsama keamanan 

antara kedua Korea yang tidak dapat menjadi jaminan keamanan Korea 

Selatan selama belum terciptanya perjanjian perdamaian di semenanjung 

Korea. 

 

2.4 Respon Korea Selatan Terhadap Ancaman Nuklir Korea Utara 

Ancaman yang nyata terhadap keamanan Korea Selatan dengan 

kepemilikan senjata Nuklir dari pihak Korea Utara. Memberikan dampak yaitu 

mengurangi rasa aman Korea Selatan, dalam hal ini Korea Selatan menunjukkan 

sikapnya dalam merespon ancaman senjata yang tertuju pada negaranya. Pada sub 

bab ini akan menjelaskan respon Korea Selatan pada masa pemerintahan Kim Dae 

Jung, Roo Moo-hyun, dan Lee Myung Bak terhadap ancaman Nuklir Korea Utara.  

2.4.1 Era Pemerintahan Kim Dae Jung 

 Pemerintah  Kim  Dae-jung  diresmikan  pada  Februari  1998  

ditandai dengan peralihan kekuasaan politik secara damai yang terjadi 

pertama kali di Korea Selatan. Presiden Kim Dae Jung menyadari situasi 

dan keadaan pembedaan yang jelas antar Korea. Pemerintahan Kim Dae 

Jung lebih menekankan pentingnya keadaan kebersamaan, perdamaian dan 

peningkatan kerja sama dari pada masa pemerintahan sebelumnya.62 

Presiden Kim Dae Jung melihat apa yang telah dilakukan di masa 

                                                           
62 Yang Seung-Yoon dan Mohtar Mas’oed, Op. Cit., hal.41 
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pemerintahan sebelumnya yang masih mementingkan ego negara. Presiden 

Kim Dae Jung merubah cara pandang Korea Selatan terhadap Korea Utara 

meskipun Korea Utara memberikan ancaman yang nyata terhadap 

Keamanan Korea Selatan dengan adanya kepemilikan senjata nuklir Korea 

Utara. 

Pemerintah  Kim  Dae  Jung melakukan perubahan pandangan 

terhadap Korea Utara. Melalui kebijakan  penyatuan  Korea  secara de  facto 

melalui  lebih  banyak  kontak  dan  kerjasama antara  Utara  dan  Selatan  

daripada penyatuan sistem dan hukum (de jure). Adapun latar belakang 

yang mendorong perubahan pandangan Korea Selatan terhadap Korea Utara 

pada masa pemerintahan Kim dae Jung adalah sebagai berikut: 63 

a) Posisi AS dan Uni Soviet yang memiliki keunggulan sebagai negara 

raksasa semakin melemah dan kekuatan militernya yang selama ini 

menjamin posisi keunggulan kedua Korea terlihat semakin berkurang 

bila dibandingkan dengan masa lalu. Dengan kata lain, situasi 

internasional telah mengalami perubahan dari pertentangan ideologi 

menjadi persaingan kekuatan ekonomi. 

b) Teori ‘zero sun’ yang ditampilkan dalam sistem dua blok raksasa atau 

sistem persaingan ideologi, semakin berubah dan mengganti sistem 

politk internasional yang lebih mementingkan kerjasama untuk 

keuntungan bersama.Sesuai dengan kecenderungan itu, beberapa negara 

dalam masyarkat internasional mengejar hubungan kerja sama dan 

                                                           
63 Ibid 
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persaingan demi mempertinggi keuntungan ekonomi, tidak menuju 

hubungan pertentangan secara politis dan militer. 

c) Masyarakat internasional sangat mementingkan hubungan saling 

ketergantungan multilateral untuk menghapuskan kerusuhan 

internasional, polusi lingkungan alam, pengembangan nuklir, masalah 

hak asasi manusia, narkotika, pengembangan ekonomi bersama dan 

sebagainya. 

d) Sistem perundingan multilateral untuk menyelesaikan permasalahan 

dunia mendorong dilaksanakannya perundingan internasional. Cepatnya 

perubahan situasi dan kecenderungan yang cepat berubah itu dalam 

masalah antar Korea, pemerintah Korea Utara juga terpaksa mengikuti 

perubahan dalam masyarakat inernasional. 

Pada awal kepemimpinannya, pemerintahan Kim Dae-jung    

meluncurkan kebijakannya yang diberi nama ‘Sunshine Policy’.Dalam 

Sunshine  Policy,  Presiden  Kim  Dae  Jung  menetapkan  tiga  poin  utama  

yaitu, pertama, prinsip  mengenai  tidak  adanya  toleransi  terhadap  

ancaman  militer  atau  provokasi  angkatan bersenjata  oleh  Korea  Utara. 

Kedua, penghapusan tujuan untuk melakukan  reunifikasi  dengan  cara 

menyerang, menekan, dan  mengancam Korea Utara. Ketiga, melakukan 

segala upaya yang berhubungan dengan peningkatan kerjasama dan 

interaksi damai di antara kedua Korea.64  

                                                           
64 Sasmithaningtyas Prihasti Laraswati dan Meidi kosandi, Dinamika Implementasi sunshine Policy 

oleh  Korea Selatan dalam rangka reunifikasi Korea (1998-2003), diakses dalam 

http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47268-Sasmithaningtyas%20Prihasti%20Laraswari, 

(01/10/2018, 19.50 WIB) 

http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47268-Sasmithaningtyas%20Prihasti%20Laraswari
http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S47268-Sasmithaningtyas%20Prihasti%20Laraswari
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 Setelah Kebijakan sunshine policy dikeluarkan Korea Utara 

melakukan pelucuran rudal tgl 31 Agustus 1998. Pada tahun 1998 Korea  

Utara berhasil  mengembangkan misil Nodong dengan perkiraan  jangkauan  

jelajah  sejauh 900mil yang  mampu mencakup wilayah  Jepang dan Korea 

Selatan. Pada 31 Agustus 1998 pertama kalinya Korea Utara meluncurkan 

sebuah roket tiga  tingkatan, yang merupakan bentuk dasar dari roket 

Taepodong-1. Ketiga tingkatan roket tersebut rupanya merupakan usaha 

Korea Utara untuk meluncurkan sebuah satelit. Roket Taepodong-1 

memiliki jarak jelajah 1.500-2.000km yang mampu mencapai Alaska, dan 

sempat terbang diatas perairan Jepang. Pyongyang mengumumkan bahwa 

roketnya tersebut   berhasil ditempatkan pada sebuah satelit dalam orbit.65 

Korea Selatan tidak terpancing untuk meningkatkan ketegangan 

yang terjadi di semenanjung Korea dengan aksi provokasi Korea Utara tapi 

sebaliknya Korea Selatan tetap fokus untuk menjaga hubungan yang hangat 

dengan menghasilkan pertemuan puncak antar kedua pemimpin Korea. 

Pertemuan puncak tersebut hasil dari kebijakan sunshine policy. Puncak dari 

kebijakan ini adalah ketika diadakannya North-South Joint Declaration 

pada tanggal 15 Juni 2000 yang mempertemukan pertama kali kedua Negara 

Korea dalam KTT tersebut. Di  dalam  pertemuan ini Korea Utara dan Korea 

Selatan sepakat melakukan kerjasama diberbagai bidang  dan keduanya 

                                                           
65 Larry A. Niksch, North Korea’s Nuclear Weapons Program, CRS Issue Brief for Congress, 

hal.10-11,  diakses dalam https://fas.org/sgp/crs/nuke/IB91141.pdf, (01/10/2018, 20.45 WIB) 

https://fas.org/sgp/crs/nuke/IB91141.pdf
https://fas.org/sgp/crs/nuke/IB91141.pdf
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akan melakukan dialog untuk mengimplementasikan kesepakatan antar 

Korea66 

Adapun respon yang ditunjukkan pada masa pemerintahan Kim Dae 

Jung dalam bidang militer, yaitu pemerintahan Kim Dae Jung mendirikan 

Committee for The Promotion of Defense Reform dan menngeluarkan  Five-

Year Defense Reform Plan sesuai dengan Basic Defense Policy Report. 

Komite tersebut akan mengidentifikasi tiga  tujuan: penciptaan kemampuan 

angkatan bersenjata yang sangat kuat, perluasan teknologi informasi senjata 

militer, dan pembangunan angkatan bersenjata yang rasional, efektif, dan 

ekonomis.67 Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu aksi-reaksi yang terjadi 

terhadap kepemilikan nuklir Korea Utara yang mengancam keamanan 

Korea Selatan. Situasi di Korea Utara membuat Korea Selatan berupaya 

untuk bersikap waspada akan adanya ancaman keamanan dari Korea Utara. 

Opini publik yang muncul di Korea  Selatan sepanjang tahun 2002 

menyatakan bahwa Korea Utara merupakan ancaman  militer langsung bagi 

Korea Selatan. 

 

2.4.2 Era Pemerintahan Roo Moo-Hyun 

Setelah Pemerintahan Kim Dae jung digantikan oleh Roh Moo-

Hyun, Roh Moo-Hyun secara resmi menjadi presiden Korea Selatan setelah 

                                                           
66 Lilis Widyasari, Op. Cit., hal.30 
67 Alfina Farmarita Wicahyani, Dampak Pengembangan Senjata nuklir Korea Utara terhadap 

Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur, Skripsi, Depok: jurusan Hubungan Internasional, 

Universitas Indonesia. hal.69, diakses dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-

T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf, (02/10/2018, 18.20 WIB) 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-Analisis.pdf
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dilantik pada  tanggal  25 Februari 2003. Masa awal pemerintahan Roh Moo 

Hyun mengeluarkan kebijakan terhadap Korea Utara adalah The Policy of 

Peace and Prosperity. Kebijakan The Policy of Peace and Prosperity adalah 

strategi pembangunan Nasional jangka panjang yang komprehensif. 

Presiden Roh memiliki beberapa alasan dalam mengeluarkan Kebijakan The 

Policy of Peace and Prosperity. Pertama, tingkat nasional dan kepercayaan 

diri telah meningkat selama bertahun-tahun melalui pembangunan ekonomi 

dan demokratisasi. Kedua, pencapaian kebijakan pemerintahan sebelumnya 

terhadap Korea Utara menciptakan peluang untuk membawa hubungan 

antar-Korea ke tingkat berikutnya. Sejak pertemuan puncak antar-Korea 

pada Juni 2000, rekonsiliasi dan kerja sama antara dua Korea telah 

meningkat. Oleh  karena itu minat dalam kerja sama ekonomi di kawasan 

Asia Timur Laut juga telah meningkat di antara negara-negara tetangga. 

Ketiga, mengingat bahwa masalah Semenanjung Korea semakin menjadi 

masalah internasional, ada kebutuhan untuk memperluas ruang lingkup 

kebijakan dari hubungan antar-Korea ke seluruh wilayah Asia Timur 

Laut.68Pemerintah Roh Moo-Hyun telah berusaha untuk mempromosikan 

kerjasama ekonomi antar-Korea dengan mendukung tiga proyek kerjasama 

ekonomi utama.Pertama, pembangunan Kaesong Kompleks Industri (KIC). 

Kedua, menghubungkan dua jalur kereta api utama dan jalan antara Korea 

                                                           
68 Ibid, hal.16 
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Selatan dan Korea Utara. Ketiga, kelanjutan pengembangan Zona Wisata 

Gunung Kumgang.69 

Setelah Korea Selatan mengeluarkan kebijakan The Policy of Peace 

and Prosperity, Korea Utara melakukan Peluncuran Rudal Korea Utara 

pada tahun 2006 ketika Korea Utara melakukan uji coba tujuh rudal, 

termasuk rudal balistik antar benua jarak jauh, Taepodong-2 pada 5 Juli 

2006.70 Keenam roket lainnya termasuk gabungan dari roket jarak pendek 

dan menengah, Scud-C dan roket Nodong. Ketujuh roket tersebut 

diluncurkan dari tempat uji coba Kittaraeyong. Walaupun uji coba roket 

jarak pendek Korea Utara tersebut terlihat sukses, akan tetapi roket Taepo 

Dong-2 gagal meluncur dan jatuh kurang dari satu menit setelah 

peluncuran.71 

Reaksi dari pemerintahan pemerintah Roh dengan melaksanakan 

pertemuan yang direncanakan antar-menteri Korea seminggu setelah uji 

coba rudal Korea Utara tersebut dan mendesak Pyongyang untuk kembali 

ke Six-Party talks.72 Six-party talks adalah upaya diplomatik multilateral 

untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. negara yang terlibat dari 

diplomatik multilateral ini adalah Cina, Jepang, Rusia, Amerika Serikat dan 

Korea Selatan dan Korea Utara. Tetapi ajakan Korea Selatan menemui 

                                                           
69 Hong Nack Kim, South-North Korean Relation Under The Roh Moo-Hyun Goverment, 

International Journal of Korean Studies Spring/Summer 2006, Vol. X, No. 1, West Virginia 

university, Hal.38-44, diakses dalam http://www.icks.org/data/ijks/1482457576_add_file_2.pdf, 

(03/10/2018, 17.15 WIB) 
70 Ibid, hal.47 
71 Muhammad Nabil, Op. Cit., hal.27 
72 Hong Nack Kim, Op. Cit., hal.48-49 
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hambatan, karna Korea Utara memberikan syarat agar Korea Utara kembali 

dalam perundingan Six-Party talks. Korea Utara meminta bantuan 

kemanusiaan 500.000 ton beras dan 100.000 ton pupuk. Korea Selatan 

memutuskan untuk menolak syarat yang diajukan Korea Utara. Akibat 

adanya penolak dari Korea Selatan. Korea Utara merespon dengan 

memutuskan untuk menarik beberapa pejabat mereka dari Kompleks 

Industri Kaesong (KIC), menghentikan pembangunan fasilitas reuni 

keluarga oleh Hyundai Asan di Mt. Kumgang, dan menghapus lebih dari 

130 pekerja konstruksi Korea Selatan dari daerah tersebut. Lebih lanjut, 

Pyongyang juga memberitahu Seoul bahwa mereka akan membatalkan 

reuni keluarga Utara-Selatan yang dijadwalkan karena Korea Selatan 

menolak untuk membahas bantuan kemanusiaan pada pembicaraan menteri 

antar-Korea. Tetapi pada akhirnya  pada bulan Agustus 2006 Korea Utara 

memutuskan untuk melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Korea Selatan 

yang sebelumnya terhenti untuk kembali dilanjutkan.73 

Disisi lain pada masa Pemerintahan Roo Moo-Hyun adanya 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah mengirimkan beberapa 

bantuan kepada Korea Utara dalam bentuk sumbangan, makanan dan 

pupuk. Jumlah bantuan kemanusiaan baik yang diberikan melalui 

pemerintah  maupun  swasta mengalami peningkatan drastis, $69,102 pada 

masa pemerintahan Kim Dae Jung, menjadi $183,500 pada masa 

                                                           
73 Ibid, hal.49 
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pemerintahan Roh Moo-Hyun.74Niat baik Korea Selatan dalam pengiriman 

bantuan ke Korea Utara meskipun disisi lain terjadinya krisis nuklir di 

semenanjung Korea. Niat baik itu pula Korea Selatan mendapatkan respon 

baik dari Korea Utara, pada tanggal 2-4 Oktober 2007 diadakan pertemuan 

antar kedua Korea. Pada KTT yang berlangsung di Pyongyang telah 

menghasilkan deklarasi untuk pembangunan hubungan antar Korea serta 

perdamaian dan kesejahteran yang di tanda tangani oleh Kim Jong Ii dan 

Roh Moo Hyun.75 Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan 

Korea Selatan dan Korea Utara tidak hanya pada ruang lingkup ekonomi 

saja. Presiden Roh memperluas cangkupan dari kebijakan The Policy of  

Peace and Prosperity ke bidang keamanan di semenanjung Korea dengan 

ikut serta dalam perundingan six party talks. Setelah adanya KTT tersebut 

kedua Korea telah menghentikan siaran-siaran propaganda yang saling 

menyerang dan menurunkan alat-alat propaganda di zona Demilitarisasi, 

serta telah membuka hotline militer. 

Korea Selatan lebih mementingkan keamanan di Semenanjung 

Korea dengan merespon tindakan provokatif yang dilakukan oleh pihak 

Korea Utara yaitu melakukan uji coba nuklir yang memberikan ancaman 

langsung terhadap Korea Selatan tetapi dengan melihat sikap yang 

ditunjukkan oleh pihak Korea Selatan dalam masa pemerintahan Roh Moo-

Hyun yang tidak terpancing untuk meningkatkan ketegangan di 

                                                           
74 Amelia Fitria, Op. Cit., Hal.58-59 
75  Lilis Widyasari, Op. Cit, hal.34 
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semenanjung Korea. Sebaliknya Korea Selatan lebih memilih untuk 

menjaga hubungan baik dengan Korea Utara daripada terpancing aksi 

provokatif Korea Utara dengan cara mengeluarkan kebijakan The  Policy  of  

Peace  and  Prosperity, kemudian menjalin kerja sama ekonomi dengan 

Korea Utara untuk meningkatkan perekonomian Korea Utara dan Korea 

Selatan dan memberikan bantuan terhadap Korea Utara kemudian 

melaksanakan pertemuan antar Korea untuk menjalin kerjasama 

perdamaian di semenanjung Korea.  

 

2.4.3 Era Pemerintahan Lee Myung Bak 

Pemerintahan selanjutnya yaitu presiden Lee Myung Bak yang 

merupakan mantan CEO sebuah perusahaan ternama di Korea yaitu 

Hyundai Engineering memilih untuk tidak menggunakan Sunshine Policy 

dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih keras terhadap Korea Utara 

dengan menghubungkan bantuan ekonomi pada pembongkaran program 

senjata nuklir Korea Utara.76Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak pun 

telah merancang sejumlah tujuan dan rencana kerja dalam kebijakannya 

terhadap Korea Utara, termasuk rencana aksi yang dinilai favourable bagi 

Korea Utara sehingga dapat mencegah kemungkinan adanya aksi-aksi 

provokatif atau perilaku yang tidak diinginkan dari Korea Selatan, seperti 

perilaku melakukan uji coba senjata Nuklir oleh Korea Utara. Dari hal itu, 

                                                           
76 Dhita Novebrin Nidia, Sunshine Policy Pada Masa Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak, hal.7, 

diakses dalam 

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12157/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI

.pdf, (06/10/2018, 19.00 WIB) 
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http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12157/K.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
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Korea Selatan memperkenalkan Vision 3000 Thru Denuclearization and 

Openess yang merupakan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara 

yang bersifat Mutual Benefits and Common Prosperity Policy.77  Kebijakan 

tersebut akan menyediakan bantuan ekonomi untuk  meningkatkan 

pendapatan  perkapita  Korea Utara hingga 3000 dolar, hanya jika Korea 

Utara melakukan pembongkaran program nuklirnya.78 

Pada masa pemerintahan Lee Myung Bak berbeda dengan 

Pemerintahan sebelumnya, pemerintahan sebelumnya melakukan 

pemberian bantuan kepada Korea Utara tanpa mengharapkan timbal balik 

dari Korea Utara. Tetapi Pada pemerintahan Lee Myung Bak, kebijakan 

yang dilakukan Oleh Pemerintahan Roh Moo-Hyun dihentikan. Karna Lee 

Myung Bak beranggapan perlu adanya timbal balik dalam  kerjasama ini 

supaya menghasilkan hubungan Korea yang simetris. Jika tidak ada  timbal 

balik, maka satu pihak  mengalami  kerugian  dan satu pihak bisa jadi 

mengambil  keuntungan lebih banyak seperti yang dialami Korea Selatan. 

Terus memberi tanpa mengharap imbalan dari Korea Utara membuat 

hubungan kedua Korea tidak baik.79 

Kebijakan Vision 3000 Thru Denuclearization and Openess 

mendapatkan respon penolakan dari Korea Utara dengan menangguhkan 

                                                           
77 Arfin Sudirman, Korea Selatan dan Prvokasi Korea Utara : Taktik Pengaruh dan Persuasi Pada 

Masa Pemerintahan Lee Myung Bak, Jurnal Wacana Politik, Vol.3, No.1, (Maret 2018), Bandung : 

Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Indonesia, hal.85 
78 Ike Ria Resti Fariyza, Respon Pemerintahan Park Geun Hye terhadap Provokasi Nuklir Korea 

Utara (2012-2015),  Vo.4, No.1, 2016, Universitas Mulawarman, diakses dalam 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1818, (22/1/2019, 13.00 WIB) 
79 Dhita Novebrin Nidia, Op. Cit., hal.7-8 
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semua dialog antar Korea dan menuntut Korea Selatan. Pertama, Korea 

Selatan harus menghormati dua perjanjian KTT antar Korea pada 15 Juni 

2000 yang di tanda tangani antara Kim Dae Jung dan Kim Jong Ii dan 

deklarasi 4 Oktober 2007 yang ditanda tangani antara Kim jong Il dan Roh 

Moo Hyun. kedua membuang kebijakan Vision 3000 Thru 

Denuclearization and Openess. Ketiga, Korea Utara meminta untuk 

meninggalkan strategi memperkuat aliansi Korea Selatan dengan AS dan 

Jepang untuk menekan Korea Utara. Dapat disimpulkan bahwa tuntutan 

Korea Utara pada masa pemerintahan Lee kembali pada kebijakan sunshine 

policy.80 

Kebijakan yang Keras diterapkan pada masa Pemerintahan Lee 

Myung Bak mendapatkan respon negatif dari pihak Korea Utara. Pada 5 

April 2009, Korea Utara meluncurkan roket jarak jauh yang diklaim sebagai 

satelit komunikasi eksperimental. Namun, Jepang, AS, dan Korea Selatan 

menilai peluncuran itu sebenarnya peluncuran rudal jarak jauh.81 Percobaan 

nuklir Korea Utara tersebut tentunya akan  meningkatkan eskalasi di 

semenanjung Korea yang akan berakibat ketidakstabilan keamanan yang 

memungkinkan terjadinya konflik yang lebih besar.82 

                                                           
80 Hong Nack Kim, The Lee Myung Bak Goverment’s Notrh Korea Policy and the Prospects for 

Inter-Korean realtions, Intertional Journal of Korean Studies, Vo.XII, No.1, West Virgina 

University, hal.1, diakses dalam http://icks.org/n/data/ijks/1483111470_add_file_1.pdf, 

(14/11/2018, 20.15 WIB) 
81 Kompas, Jepang Perpanjang sanksi untuk Korut, diakses dalam, 

https://nasional.kompas.com/read/2009/04/11/07111739/jepang.perpanjang.sanksi.untuk.korut., 

(06/10/2018, 19.50 WIB) 
82 Heru Winata, Upaya PBB dalam Menghentikan Proliferasi Nuklir Korea Utara Tahun 2009-2013, 

Jom FISIP, Vol.1, No.2, (Oktober 2014), Riau : Universitas Riau, hal.9 
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Sikap Korea Utara dalam merespon kebijakan yang keras pada masa 

Lee Myung bak dengan melakukan Uji Coba Nuklir Pada 5 April 2009 

mendapatkan respon kembali dari Pihak Korea Selatan. Korea Selatan 

meresponnya Pada 15 Agustus,  pada  pidato  kemerdekaan Korea Selatan, 

Presiden Lee Myung Bak menginisiasikan The New Peace  Initiative for the 

Korean Peninsula.83 Korea Selatan mengajak Korea Utara tidak untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas porovokasi yang memiliki dampak pada 

stabilitas keamanan di semenanjung Korea. Keamanan disemannjung Korea 

tidak akan ada konflik jika tidak ada aksi provokasi yang dilakukan oleh 

Korea Utara. 

Eskalasi Konflik di semenanjung Korea makin meningkat pada 

tahun 2010, dimana Korea Utara mulai meningkatkan aksi provokatifnya. 

Kapal Cheonan tenggelam pada 26 Maret di dekat perbatasan maritim yang 

dipersengketakan kedua Korea.84 Pejabat Korea Selatan mengatakan para 

penyelidik telah memutuskan bahwa serangan terpedo Korea Utara 

menenggelamkan kapal perang Cheonan Korea Selatan dekat perbatasan 

laut mereka dan menewaskan 46 pelaut.85 Aksi provokatif Korea Utara tidak 

berhenti disitu saja, selanjutnya Pada 23 November 2010, tembakan artileri 

                                                           
83 Arfin Sudirman, Op. Cit., hal.87 
84 BBC, Jejak Peledak di kapal Cheonan, diakses dalam 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/05/100511_Koreanship, (07/10/2018, 21.30 WIB) 
85 VOA, Seoul : Torpedo Korea Utara Tenggelamkan Kapal Cheonan, diakses dalam 

https://www.voaindonesia.com/a/seoul-torpedo-Korea-Utara-tenggelamkan-kapal-cheonan-

94203779/77921.html, (07/10/2018, 21.40 WIB) 
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Korea Utara ke Pulau Yeonpyeong menewaskan dua anggota Pasukan 

Marinir Korea Selatan dan dua warga sipil.86  

Dua aksi provokatif pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Korea 

Utara menyebabkan meningkatknya Konflik di Semenanjung Korea, tetapi 

Korea Selatan menghadapi hal ini lebih memilih untuk tidak menggunakan 

kekerasan dalam merespon aksi provokatif Korea Utara. Korea Selatan 

merespon dengan memberikan sanksi terhadap aksi provokasi Korea Utara. 

Sanksi yang diberikan Oleh Korea Selatan tidak bersifat kekerasan. 

Pertama, Kapal Korea Utara dilarang memasuki wilayah perairan Korea 

Selatan, termasuk melalui selat jeju. Kedua, Semua perdagangan diantara 

kedua Korea akan ditahan, termasuk pengiriman barang dan material. 

Ketiga, Warga Korea Selatan dilarang untuk mengunjungi Korea Utara, 

termasuk kontak dengan orang Korea Utara. Keempat, Investasi dan 

pembangunan distrik ekonomi bersama baru dengan Korea Utara akan 

dilarang, kecuali program yang sudah berlangsung di Kompleks Industri 

Kaesong. Kelima, Berdasarkan prinsip, program bantuan akan dihentikan, 

kecuali yang bersifat murni kemanusiaan. 

Disisi lain Korea Selatan juga melakukan proactive deterrence, 

yaitu Pada tahun 2012 Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar 

latihan militer gabungan yang dimulai pada akhir Februari sampai April. 

Latihan militer gabungan ini berfokus terhadap pertahanan Korea Selatan 

                                                           
86 Kompas, Korut Ancam Kembali Serang Pulau Perbatasan, diakses dalam 
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itu sendiri. Latihan militer gabungan yang diberi label Key Resolve ini juga 

diikuti oleh 2000 prajurit Amerika Serikat dan ditambah 800 personel dari 

luar  Korea  Selatan.87 

 

2.5 Pola Sikap Defensif Korea Selatan 

Negara dalam menggambarkan sikapnya dalam merespon sesuatu dengan 

cara mengeluarkan kebijakannya terhadap apa yang mereka inginkan atau yang 

ingin dicapai. Dalam situasi Korea Selatan ketika adanya ancaman yang nyata dari 

Korea Utara dengan adanya kepemilikan senjata nuklir, kemudian Korea Utara 

melakukan uji coba Nuklir di dekat semenanjung Korea yang dapat meningkatkan 

Konflik antar Korea yang dapat memperburuk hubungan antar Korea. 

Korea Selatan memiliki dua cara untuk merespon ancaman tersebut, yaitu 

defensif atau ofensif tetapi Korea Selatan dalam menghadapi situasi seperti ini lebih 

memilih untuk defensif. Sikap defensif Korea Selatan dapat terlihat dari respon 

yang telah diperlihatkan dalam merespon ancaman nuklir dari Korea Utara. Respon 

Korea Selatan yang terlihat juga terbagi menjadi dua, pertama sikap defensif 

dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak bersifat kekerasan, kedua sikap defensif 

Korea Selatan yang bersifat deterrence. 

Sikap defensif Korea Selatan dalam bentuk kebijakan mulai terlihat pada 

masa pemerintahan Kim Dae Jung, dimana pada masa pemerintahan Kim, Korea 

Selatan mulai merubah cara pandang mereka terhadap Korea Utara dengan 

                                                           
87 Angga Saputra dan idjang Tjarsono, Kebijakan Pemerintahan Korea Selatan dalam menghadapi 
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mengeluarkan kebijakan sunshine policy dan tidak terpancing atas aksi provokasi 

yang dilakukan oleh Korea Utara. Korea Selatan lebih memilih untuk menjaga 

hubungan yang baik dengan Korea Utara dengan terselenggaranya KTT antar 

Korea pada 15 Juni 2000. Selanjutnya pada pemerintahnya Roh Moo-Hyun tetap 

tidak melakukan perubahan dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara. Pada 

masa ini pemerintahan Roh Moo-Hyun tetap melalukan kebijakan yang sebelumnya 

yaitu sunshine Policy tetapi merubah nama kebijakannya dan menambahkan 

cangkupan di bidang ekonomi yang membedakan dari kebijakan dari masa 

Pemerintahan sebelumnya, yaitu kebijakan The Policy of Peace and Prosperity  

dengan menjalin kerja sama ekonomi dengan Korea Utara untuk meningkatkan 

perekonomian Korea Utara. Korea Selatan juga mengirimkan beberapa bantuan 

kepada Korea Utara dalam bentuk sumbangan, makanan dan pupuk terhadap Korea 

Utara. Pada masa pemerintahan selanjutnya Presiden Lee Myung Bak sikap 

defensif yang diperlihatkan adalah ketika Korea Selatan memperkenalkan Visi 

3000 atau Vision 3000 Thru Denuclearization and Openess yang merupakan 

kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara yang bersifat Mutual Benefits and 

Common Prosperity Policy dan juga Presiden Lee Myung Bak menginisiasikan The 

New Peace  Initiative for the Korean Peninsula yang menyatakan bahwa jika Korea 

Utara meninggalkan program nuklirnya, demi menciptakan kepercayaan bersama 

dalam hubungan inter-Korea. Korea Selatan juga memberikan sanksi atas aksi 

provokasi Korea Utara yang tidak bersifat kekerasan. Pertama, kapal Korea Utara 

dilarang memasuki wilayah perairan Korea Selatan, termasuk melalui selat jeju. 

Kedua, Semua perdagangan diantara kedua Korea akan ditahan, termasuk 
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pengiriman barang dan material.Ketiga, Warga Korea Selatan dilarang untuk 

mengunjungi Korea Utara, termasuk kontak dengan orang Korea Utara. Keempat, 

investasi dan pembangunan distrik ekonomi bersama baru dengan Korea Utara akan 

dilarang, kecuali program yang sudah berlangsung di Kompleks Industri Kaesong. 

Kelima, berdasarkan prinsip, program bantuan akan dihentikan, kecuali yang 

bersifat murni kemanusiaan. 

Pola sikap defensif Korea Selatan dalam merespon ancaman nuklir Korea 

Utara pada masa pemerintahan Kim Dae Jung dengan kebijakan sunshine policy, 

kemudian pada masa pemerinatahn Roh Moo Hyun dengan kebijakan The Policy 

of Peace and Prosperity, dan pada masa pemerintahan Lee Myung Bak dengan 

kebijakan Vision 3000 Thru Denuclearization and Openess memiliki pola yang 

sama dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara. Pola yang sama terlihat dari 

adanya persamaan kepentingan Korea Selatan yaitu denuklirisasi agar terciptanya 

stabilitas Kawasan di semenanjung Korea. 

 


