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BAB II 

KERJASAMA TRILATERAL RAJIN-HASAN PROJECT 

 Bab ini membahas mengenai awal terbentuknya Rajin-hasan Project. 

Selanjutnya, bab ini juga membahas Rajin-hasan project menjadi salah satu 

program untuk mewujudkan politik luar negeri pemerintahan Presiden Park Geun 

Hye untuk memperluas perdagangan di blok Eurasian dan perdamaian di kawasan 

semenanjung Korea. Selain itu, bab ini membahas kebijakan Korea Selatan 

membatalkan kerjasama trilateral. 

 

2.1. Pembentukan Rajin-Hasan Project 

2.1.1. Sejarah Terbentuknya Rajin-Hasan Project 

 Rajin-Hasan Project adalah sebuah proyek untuk membangun sebuah rel 

kereta yang menghubungkan jalur sepanjang 54 kilometerm dari Hasan, Rusia ke 

Pelabuhan Rajin di Korea Utara.
1
 Pada awalnya Rajin-hasan Project hanya 

kerjasama antara Rusia dan Korea Utara saja. Bermula dari proyek kereta api 

Rusia yaitu, Russian Railway. Russian Railway adalah proyek kereta api Rusia 

Pada tahun 2001, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il melakukan kunjungan ke 

Moscow, Rusia. Kedua Negara ini ingin membentuk kerjasama dalam jalur kereta 

api Rajin-Hasan dan juga membuat terminal pelabuhan di Rajin. Kesepakatan ini 

sempat dibicarakan setahun sebelumnya. Tidak hanya diperbincangkan Rusia dan 

                                                             
1
 Kim Eun Ji, 라진-하산 사업 한국 실사단, 15일-22일 방북, diakses dalam 

https://www.voakorea.com/a/1953904.html  (05/10/2017.10.47 WIB) 
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Korea Utara saja, namun antara dua Korea juga. Dimana kedua negara Korea 

ingin menghubungkan jalur perkeretaapian yang tidak hanya di kawasan 

semenanjung Korea saja, tetapi juga ke seluruh Asia Timur.
2
  Menurut Rusia, 

proyek rekontruksi jalur kereta api ini menjadi prospek baru yang penting untuk 

kerjasama multilateral. Tidak hanya kerjasama dalam bidang ekonomi dan 

perdagangan, tetapi dalam bidang transportasi juga. Jalur kereta api Rajin-hasan 

Project menjadi rute perkeretaapian terpendek dari Asia menuju Eropa begitu pula 

sebaliknya. Pada tahun 2008, diadakannya upacara peletakan pertama rel kereta 

api yang menandakan telah dimulainya rekontruksi jalur kerata api Rajin-Hasan 

Project. Pada saat itu pula, Rusia dan Korea Utara menandaatangani perjanjian 

kerjasama rekontruksi jalur kereta tersebut. Disusul tahun berikutnya yaitu tahun 

2009, Korea Selatan ikut serta dalam kerjasama Rajin-Hasan Project. Jalur 

menuju Korea Selatan tidak melalui jalur kereta apai namun disambung melalui 

jalur laut dari pelabuhan Rajin, Korea Utara kemudian menuju pelabuhan Pohang, 

Korea Selatan. Dimulainya renovasi kontruksi Rajin-Hasan Project yang didanani 

oleh Rusia dan Korea Utara.
3
 Dana yamg dikeluarkan untuk merenovasi kontruksi 

jalur kereta api ini terbilang tidak sedikit. Biaya yang dikelurkan sekitar 5,5 Miliar 

Rubel Rusia atau sekitar 70 Miliar Dolar Amerika Serikat. Menelan biaya sekitar 

3,5 Miliar Rubel untuk membangun terminal pelabuhan Rajin. Tahun 2011 jalur 

kereta Rajin-Hasan dan terminal pelabuhan Rajin selesai dibangun. Pada tahun itu 

                                                             
2 Ko Chang Nam, Present Status of Trans-Korean Railways and plan for connection with Trans 

Siberian Railway, diakses dalam 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Rep%20of%20Korea%20-

%20Present%20Status%20of%20Trans-Korean%20Railways.pdf, hal. 29 (02/10/2017.09.56 WIB) 
3
 Lee Yun Chul, 한국, 북-러간 '라진-하산' 경협 참여 의미와 전망, diakses dalam 

https://www.voakorea.com/a/1789590.html (05/10/2017.10.54 WIB) 

https://www.voakorea.com/a/1789590.html
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pula dilakukan uji coba peluncuran rute Rajin-Hasan tanpa muatan. Uji coba 

berikutnya dengan adanya muatan dilakukan pada 2014 setahun setelah 

dideklarasikannya kerjasama trilateral Rajin-Hasan Project ini pada 2013.
4
 

 

2.1.2 Eurasia Initiative 

Eurasia Initiative merupakan inisiatif kerjasama dan strategi nasional yang 

besar yang diajukan oleh Korea Selatan guna bisa mencapai kemakmuran 

berkelanjutan dan perdamaian di Eurasian (Eropa dan Asia).
5
 Pada Oktober 2013, 

setelah beberapa bulan dilantik, Presiden Park Geun Hye berupaya meningkatkan 

kerjasama ekonomi dengan negara Eurasian melalui Eurasia Initiative untuk 

mengembangkan sistem transportasi dan energi.
6
 Eurasia Initiative adalah salah 

satu dari tiga kerangka kebijakan politik luar negeri Korea Selatan yang disebut 

dengan “Trust-Politik policy”. Dua diantaranya adalah Trust-building Process on 

the Korean Peninsula dan Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative.
7
 

Trust-Politik Policy merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang diusung oleh 

Park Geun-Hye sebagai presiden wanita pertama Korea Selatan pada periode 

2013-2016. Trust-Politik Policy adalah tentang bagaimana membangun 

kepercayaan sebagai cara untuk mempromosikan kerja sama institusional pada 

                                                             
4 Anonim, President of Russian Railways Vladimir Yakunin and North Korea's Minister of 

Railways Chung Kil Soo open Khasan - Rajin railway line after reconstruction, diakses dalam 

https://eng.rzd.ru/en/9498 (28/7/2020.11.02 WIB) 
5 South Korean Ministry of Foreign Affairs paper, “Eurasia Initiative”, hal. 4 
6 The Korea Herald. Eurasia Poses Opportinities, Challenges for Korea, diakses dalam 

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150821001011. (7/4/2017.21.56 WIB) 
7 South Korean Ministy of  Foreign Affairs paper, “Northeast Asia Peace and Cooperation 

Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative”, hal. 5 

https://eng.rzd.ru/en/9498
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150821001011
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level yang lebih tinggi dan kolaborasi yang diharapkan kedepannya bisa mencapai 

level bangsa antar kawasan.
8
 

Dalam pertemuan Opening Ceremony of the International Conference on 

Global Cooperation in the Era of Eurasia pada tanggal 18 Oktober 2013 yang 

bertempat di Seoul, Korea Selatan. Presiden Park memaparkan beberapa inti dari 

Eurasia Initiative, yaitu: 

 “First, we should unleash a new era by reconnecting Eurasia to make the 

continent truly one. It is necessary to reconnect the logistics network that 

has been cut off in Eurasia and overcome physical barriers obstructing 

exchanges.” 

 “We have sto build the Silk Road Express (SRX), which will run from 

Busan all the way to Europe via North Korea, Russia, China and Central 

Asia, by connecting the northeastern part of Eurasia with railways and 

roads to establish a multi-purpose logistics network, which would 

eventually be extended to Europe.” 

 “Second, we have to make Eurasia a continent of creativity. We need to 

create an environment where creativity of the people in Eurasia can be 

fully demonstrated and industries, technology and culture can be fused. 

Building on such a foundation, we need to usher in a new era when a 

new economic paradigm can emerge and new cultures flourish in a 

harmonious manner.” 

                                                             
8 South Korean Ministy of Foreign Policy, “Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: 

Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative”, hal. 1 
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 “Third, we must establish Eurasia as a continent of peace. One challenge 

in particular is the establishment of peace on the Korean Peninsula, 

Eurasia’s gateway to the Pacific Ocean. Peace here is indispensable to 

peace not only on the greater Eurasian continent but also around the 

world. It is with this understanding that the Korean Government is 

pursuing the Trust-Building Process on the Korean Peninsula and the 

Northeast Asian Peace and Cooperation Initiative. I hope all the peoples 

and governments of Eurasia will reach one accord on the importance of 

peace on the Korean Peninsula and in the Northeast Asian region, and I 

look forward to their active support for the Trust-Building process and 

the Northeast Asian Peace and Cooperation Initiative.”
9
 

 Di bawah slogan 'satu benua', 'benua kreatif', dan 'damai benua', ini 

memunculkan gagasan tentang penciptaan dan pengembangan Korea Selatan 

dengan negara-negara Eurasia oleh sistem transportasi tunggal dan terpadu, 

energi, jaringan perdagangan, seiring dengan pelaksanaan ekonomi kerjasama dan 

pertukaran dalam bidang sains, teknologi, budaya, termasuk pada tingkat 

hubungan interpersonal, dan dengan demikian memperbaiki hubungan antar-

Korea berdasarkan kepercayaan. Konsep Inisiatif Eurasia Berdasarkan prakarsa 

ini, ada pengakuan atas fakta bahwa, secara berurutan Untuk pertumbuhan 

ekonomi yang stabil dari Korea Selatan terjadi, perlu dilakukan mengembangkan 

                                                             
9 Ministry Of Unification. 2014 White Paper on Korean Unification. 

https://books.google.co.id/books?id=9DiFBgAAQBAJ&pg=PA56&lpg=PA56&dq=rajin+hasan+p

roject&source=bl&ots=w48vEMUN--&sig=Si2McZ4tR4W4k5-

FWi8mGF_BYow&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwibrtj-

q5vTAhUFPo8KHSQWCP04ChDoAQhjMAk#v=onepage&q=rajin%20hasan%20project&f=false 

hal. 55 (09/09/2017.23.38 WIB) 
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kerjasama dengan negara-negara Eurasia, negara bagian yang mana menjadi 

semakin penting dan berpengaruh di dunia.
10

 

 Pada pertemuan tersebut, dihadapan Presiden Vladimir Putin, Presiden 

Park Geun Hye menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) dengan 

konsorium bersama tiga perusahaan lokal Koera Selatan, yaitu Korea Railroad 

Corporation (KORAIL), perusahaan pembuat baja Pohang Iron and Steel 

Company (POSCO), dan jasa pengiriman Hyundai Merchant Marine (HMM). 

Russian Railway dan konsorium membentuk sebuah kelompok kerja atau sebuah 

proyek yang dinamakan Rajin-Hasan Project. 

 

2.1.3. Rajin-Hasan Project 

Rajin-Hassan Project merupakan proyek trilateral Korea Selatan, Rusia 

dan Korea Utara untuk membangun sistem kereta api guna mengangkut batu bara 

Siberia Rusia ke Pelabuhan Korea Utara di Hassan dan kemudian menuju 

Pelabuhan Korea Selatan. Kesepakatan ini berhasil dicapai pada November 2013 

melalui serangkaian uji coba terdahulu sepanjang dua tahun. Dalam kesepakatan 

tersebut disepakati pula keterlibatan perusahaan lokal tiga negara masing-masing. 

Adapun perusahaan lokal yang terlibat dalam perjanjian yaitu, Korea Railroad 

                                                             
10

 Ko Chang Nam. Present Status of Trans-Korean Railways and plan for connection with Trans-

Siberian Railway, diakses dalam 

http://www.unescap.org/sites/default/files/Rep%20of%20Korea%20-

%20Present%20Status%20of%20Trans-Korean%20Railways.pdf. Hal. 29 (11/09/2017.22.45 

WIB) 
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Corporation (KORAIL), perusahaan pembuat baja Pohang Iron and Steel 

Company (POSCO), dan jasa pengiriman Hyundai Merchant Marine (HMM).
11

 

 

Gambar. 1 

Kereta Api Rajin-Hasan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Acting Vice President of Korea Railway Association 

 

Tujuan menciptakan rute kompetitif baru untuk transportasi kargo 

kontainer terkait dengan Trans Siberia kereta api Proyek ini menyediakan untuk 

rekonstruksi bagian 54 km Rajin-Hasan jalur kereta api membangun terminal 

kontainer dengan kapasitas 100.000 TEUs per tahun di pelabuhan Rajin. 

Mengorganisir kargo timur-barat internasional operasi berdasarkan infrastruktur 

baru. 

                                                             
11 Ministry Of Unification. 2014 White Paper on Korean Unification, diakses dalam 

https://books.google.co.id/books?id=9DiFBgAAQBAJ&pg=PA56&lpg=PA56&dq=rajin+hasan+p

roject&source=bl&ots=w48vEMUN--&sig=Si2McZ4tR4W4k5-

FWi8mGF_BYow&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwibrtj-

q5vTAhUFPo8KHSQWCP04ChDoAQhjMAk#v=onepage&q=rajin%20hasan%20project&f=false 
(8/4/2017.14.32 WIB) 



 

25 
 

Pengiriman pertama dari batubara bituminous ke Pohang, Korea Selatan 

melalui Pelabuhan Rajin di Korea Utara, yang sebelumnya melalui jalur kereta api 

ssepanjang 54 km (33 mil) dari Hasan meuju Rajin. Pengiriman percobaan 

pertama batubara sebagai langkah dalam kerjasama trilateral antara Korea Selatan, 

Korea Utara, dan Rusia. Proyek inovasi ekonomi untuk membangun pondasi 

perdamaian di Asia Timur Laut dan Eurasia Initiative. Pemerintah juga 

memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan operasi seperti proyek 

distribusi Rajin-Khasan berhasil dalam mewujudkan Eurasia Initiative. Percobaan 

pengiriman pertama, pengiriman 45.000 ton
12

 batubara bituminous dari Rusia, 

yang dibawa dari Hasan-Rusia ke Rajin-Korea Utara melalui kereta api panjang 

54 km. Pengiriman batubara dilanjutkan melalui jalur laut, dari pelabuhan Korea 

Utara menuju pelabuhan Pohang, Korea Selatan. Waktu pengiriman percobaan 

pertama sekitar dua hari. Untuk mempercepat proses pengiriman, dilakukan 

beberapa perbaikan dan pemasangan alat pembawa barang-barang. Pengerukan di 

sekitar pelabuhan juga dilakukan agar kapal-kapal besar dapat berlabuh. Dana 

untuk percobaan pengiriman pertama ini ditafsir mencapai sekitar 4 juta dolar 

US.
13

  

                                                             

12 Lee Sang Yong, South-North-Russia Trial Project Seen as ‘First Step’, diakses dalam 

http://www.dailynk.com/english/read_print.php?cataId=nk00100&num=12627&viewmode= 

(12/08/2017.0.49 WIB) 

13Ibid. 

http://www.dailynk.com/english/read_print.php?cataId=nk00100&num=12627&viewmode
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Percobaan pengiriman kedua dilakukan pada April 2015, mengangkut 

lebih dari 100.000 ton
14

 batubara bituminous. Pada percobaan kedua ini, batubara 

bituminous dikirim ke tiga pelabuhan Korea Selatan. Tiga pelabuhan diantaranya 

yaitu, pelabuhan Dangjin di Gyeonggi, pelabuhan Gwangyang di Jeolla, dan 

pelabuhan Boryeong di Chungcheong bagian Selatan. Jalur pengangkutan 

batubara sama seperti pengiriman pertama. Dimulai dari jalur kereta api 54 km 

(33 mil) dari Hasan menuju Rajin, setelah itu melalui jalur laut, berlayar dari 

pelabuhan Rajin menuju tiga di pelabuhan Korea Selatan. Pengiriman batubara ke 

tiga pelabuhan berbeda akan langsung dikirim ke tiga perusahaan yang berbeda 

juga. Adapun diantaranya yaitu, Korea East-West Power Co (EWP), Pohang Iron 

and Steel Company (POSCO), dan Korea Midland Power Corporation 

(KOMIPO).
15

 Pengiriman kedua berlangsung kurang lebih selama satu bulan. 

Percobaan pengiriman ketiga merupakan percobaan terakhir. Pada 

percobaan proyek Rajin-Hasan ketiga, pengiriman batubara bituminous dari Rusia 

akan diangkut ke Korea Selatan melalui Korea Utara, berlangsung selama dua 

minggu pada tanggal 13 sampai dengan 30 November 2015. Pada tanggal itu pula, 

Kementerian Unifikasi menjelaskan bahwa, tiga perusahaan lokal, Korea Railroad 

Corporation (KORAIL), perusahaan pembuat baja Pohang Iron and Steel 

Company (POSCO), dan jasa pengiriman Hyundai Merchant Marine (HMM) 

akan mulai mengikuti kerjasama pengiriman ketiga batubara sebagai bagian dari 

verifikasi kelayakan Rajin-Hasan Project. Proyek terbaru akan melibatkan 

                                                             
14

 Sarah Kim. Rajin-Khasan project to start its second trial run, diakses dalam 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3003167 (16/11/2016.13.45 

WIB) 
15 Ibid. 

http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3003167
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pengiriman batubara bituminous dari Kuzbass di barat daya Siberia dengan kereta 

api ke Rajin Pelabuhan Korea Utara dan membawanya ke Korea Selatan. Ketiga 

perusahaan Korea Selatan meninjau opsi untuk mengambil bagian dalam proyek 

ini. Mereka melakukan dua proyek percontohan pada bulan November tahun 2014 

dan April tahun 2015 dengan mengambil transshipment batubara dari Siberia ke 

Korea Selatan melalui Korea Utara. 

Percobaan ketiga ini bertujuan untuk menguji kemampuan Pelabuhan 

Rajin ke berlabuh dua kapal pada saat yang sama saat meninjau kelayakan 

menggunakan kontainer. Untuk tujuan ini, tiga perusahaan akan 

memberangkatkan dua kapal curah Cina dan satu containership berukuran kecil. 

Sebanyak 120.000
16

 ton batubara bituminous akan dibawa ke pelabuhan 

Gwangyang dan Pohang dan sepuluh kontainer diisi dengan air mineral Cina-

botol ke Pelabuhan Busan. Ada sekitar 20 delegasi yang terdiri dari wakil-wakil 

dari tiga perusahaan dan pemerintah Korea akan mengunjungi Rason (Rajin-

Sonbong) Zona Ekonomi Khusus Korea Utara. Ketiga perusahaan Korea akan 

menandatangani kontrak utama dengan pihak Rusia dalam akhir tahun 2015, 

tetapi penandatanganan ditunda sampai tahun 2016 karena keterlambatan dalam 

review kelayakan proyek. 

 

 

 

                                                             
16 The Korea Economic Daily. Rajin-Hasan Trial Project to Be Under Way from Nov. 17. 

http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?c1=&newscate=1&nkey=201511140733021 

(05/08/2017.07.33 WIB) 

http://english.hankyung.com/news/apps/news.view?c1=&newscate=1&nkey=201511140733021
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Gambar. 2 

Jalur Kereta Api Rajin-Hasan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Acting Vice President of Korea Railway Association 

Setelah dilakukannya perbaikan pertama pada Oktober 2011 dan resmi 

dibuka pada September 2013 antara Rusia dan Korea Utara. Pada tanggal 18 

oktober 2013 diadakannya pertemuan Opening Ceremony of the International 

Conference on Global Cooperation in the Era of Eurasia yang bertempat di 

Seoul, Korea Selatan. Dalam pertemuan tersebut presiden Park Geun Hye 

memberikan penjelasan beberapa inti pokok dari Eurasia Initiative. Beliau 

mengusulkan  Eurasia Initiative untuk membuat Eurasia menjadi satu benua, 

benua kreativitas dan benua perdamaian. 

Keikutsertaan Korea Selatan dalam kerjasama trilateral Rajin-Hasan 

Project adalah salah satu program untuk mewujudkan Eurasia Initiative yang 

terdapat dalam politik luar negeri Korea Selatan. Tujuannya untuk meningkatkan 

perekonomian Korea Selatan, Korea Utara dan Rusia yang diharapkan dapat 
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membuka jalur perekonomian baru untuk Eropa-Asia (Eurasian). Proyek ini juga 

memiliki arti penting dalam mewujudkan inovasi ekonomi kreatif Korea Selatan, 

perdamaian di kawasan Asia Timur Laut, dan Eurasia Initiative.  

 

2.2. Pemberhentian Rajin-Hasan Project 

 Awal tahun 2016, tepatnya pada bulan Maret. Korea Selatan secara 

mengejutkan, mengambil keputusan untuk tidak lanjut berpartisipasi dalam 

kerjasama trilateral dengan Rusia dan Korea Selatan. Kerjasama trilateral Rajin-

Hasan project dalam mengangkut batubara dari Siberia ke Rajin. Korea Selatan 

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan proyek tersebut. Korea Selatan 

memberlakukan sanksi unilateral baru terhadap Korea Utara. Ketegangan di 

Semenanjung Korea yang dipicu oleh uji coba nuklir dan peluncuran roket jarak 

jauh Korea Utara. Uji coba nuklir Keempat Korea Utara menjadi salah satu faktor 

Korea Selatan menghentikan kerjasama trilateral. Kebijakan baru Korea Selatan 

ini menyusul pemberlakuan resolusi Dewan Keamanan Persekikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) yang menerapkan sanksi internasional baru yang lebih keras 

terhadap Korea Utara. Dalam langkah tersebut, Korea Selatan memutuskan untuk 

menghentikan proyek trilateral yang disebut "Rajin-Hassan Project" untuk 

membangun sistem kereta api untuk mengangkut batubara Siberia Rusia ke 

pelabuhan Korea Utara di Hasan dan kemudian ke Korea Selatan dengan kapal.
17

 

Korea Selatan juga memblokir kapal-kapal dari negara ketiga yang melintasi 

                                                             
17 Brian Parden. Korea Selatan Hentikan Proek Kereta Rusia dengan Korea Utara, diakses dalam 

http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-

utara/3225520.html (26/07/2017.19.53 WIB) 

http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-utara/3225520.html
http://www.voaindonesia.com/content/korea-selatan-hentikan-proyek-kereta-rusia-dengan-korea-utara/3225520.html
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semenanjung Korea. Pemblokiran terhadap kapal-kapal ini diberlakukan selama 

180 hari oleh Korea Selatan.
18

  

 Sanksi unilateral terhadap Korea Utara sebagai bentuk respon atas 

diluncurkannya bom nuklir hidrogen pertama Korea Utara yang ditetapkan oleh 

Korea Selatan. Respon Korea Selatan tersebut disampaikannya pada pertemuan 

Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) di Markas PBB, New York. 

Pada pertemuan itu, ditambahkannya sanksi terhadap Korea Utara yang akan 

dilampirkan pada  Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2270. Sanksi Dewan 

Keamanan PBB nomor 2270 ini resmi diadopsi pada tanggal 2 Maret 2016 atas 

diluncurkannya tes nuklir keempat yaitu, bom nuklir hidrogen dan peluncuran 

misil jarak jauh Korea Utara pada Januari 2016.
19

 

Pada kesempatan ini, Kepala Strategi Unifikasi Korea Selatan 

menyampaikan, “Jika kita mengeluarkan sanksi sepihak terhadap korea utara, hal 

itu akan mendorong negara-negara anggota PBB yang lain untuk mengikutinya. 

Menjadi penggagas utama yang memberikan sanksi terkuat melawan Pyongyang, 

kami akan mendapat dukungan dari masyarakat internasional”.
20

 Setelah 

berlangsungnya pertemuan tersebut, pada 3 Maret 2016 Korea Selatan 

mengadakan konferensi pers. Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan 

Lim Sung Nam menyampaikan hasil dari pertemuan bersama Dewan Keamanan 
                                                             
18

 Kim Jin Cheol, [Analysis] New sanctions on North Korea sound a death knell for Rajin-Hasan 
econo`mic project, diakses dalam 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/734080.html (22/12/2017.08.09 WIB) 
19 Anonim, PBB merilis daftar sanksi tambahan atas Korea Utara, diakses dalam 

http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10053925 

(17/11/2017.10.37 WIB) 
20 Connie Kim, South Korea to announce separate unilateral sanctions on North Korea Tuesday, 

Arirang News, diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=bLyX4QKJ0D4 

(16/11/2017.09.52 WIB) 

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/734080.html
http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_newsthema_detail.htm?No=10053925
https://www.youtube.com/watch?v=bLyX4QKJ0D4
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PBB di New York. Dalam menanggapi diadopsinya resolusi Dewan Keamanan 

PBB nomor 2270, pemerintah Korea Selatan  akan mendukung dan mengajak 

semua negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan sanksi agar 

Korea Utara menghentikan program nuklirnya.
21

  

 Tiga Hari setelah konferensi pers diumumkannya hasil dari pertemuan 

Dewan Keamanan PBB, pemerintah Korea Selatan kembali mengadakan 

konferensi pers. Dalam konferensi pers ini, Pembicara Kementrian Unifikasi 

Korea Selatan Jeong Joon Hee menyampaikan respon Korea Selatan terhadap 

bom nuklir Korea Utara. Setelah diakannya pertemuan Dewan Keamanan PBB, 

Korea ingin mengkaji ulang dahulu apa tujuan, Isi, dan bagaimana reaksi atau 

tanggapan masyarakat internasional terhadapa peluncuran bom nuklir Korea 

Utara. Dengan pertimbangan tersebut, Korea Selatan akan memberikan sanksi 

terhadap Korea utara.
22

 

 Pada 8 Maret 2016, setelah dua hari Korea Selatan memberi kabar akan 

mempertimbangkan sanksi untuk Korea Utara. Akhirnya Korea Selatan 

mengadakan konferensi pers dalam rangka mengumumkan saknsi apa yang akan 

ditetapkan pada Korea Selatan. Pada konferensi pers ini, kepala Koordinasi 

Kebijakan Pemerintah Lee Suk Joon memaparkan beberapa sanksi. Sanksi 

tersebut yaitu, 1) sanksi keuangan terhadap transaksi terkait pengembangan 

senjata pemusnah massal atau bom nuklir, 2) melarang masuknya kapal asing 

dalam perjalanan dari korea utara, 3) dibatasinya kegiatan ekspor dan impor 

                                                             
21 Arirang Issue, Upfront _ "Strongest ever" sanctions against North Korea(역대 최강 대북제제), 

diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=EO_6Y4IVQbo (17/11/2017.14.59 WIB) 
22 Connie Kim, Loc. Cit. 

https://www.youtube.com/watch?v=EO_6Y4IVQbo
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Korea Utara, dan 4) menghimbau untuk tidak menggunakan fasilitas Korea 

Utara.
23

 

Gambar. 3 

Sanksi Unilateral Korea Utara 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arirang Issue, Upfront - Unilateral Sanctions of the Korean 

government(한국 정부의 일방적인 제재?) 

Dengan ditetapkannnya sanksi ini, Korea Selatan memutuskan secara 

sepihak akan menghentikan kerjasama trilateral Rajin-hasan project. Korea 

Selatan juga memblokir kapal-kapal negara ketiga melewati semenanjung Korea 

dan menuju Korea Selatan. Pemblokiran diberlakukan selama 180 hari. 

Sebenarnya, keputusan Korea Selatan secara sepihak membatalkan kerjasama 

trilateral ini sangat disayangkan oleh Rusia. Namun, Rusia masih meninjau 

                                                             
23 Arirang Issue, Upfront - Unilateral Sanctions of the Korean government(한국 정부의 일방적인 

제재?), diakses dalam https://www.youtube.com/watch?v=LQ8xiOmj_Wo (16/11/2017.10.26 

WIB) 

https://www.youtube.com/watch?v=LQ8xiOmj_Wo
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kembali apakah sanksi yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB terhadap Korea 

Selatan mempengaruhi berlangsungnya kerjasama trilateral ini atau tidak. 

 Menurut paragraf 29a resolusi Dewan Keamanan PBB, pembatasan 

tersebut tidak berlaku untuk Rajin-Hasan Project yang berfokus pada transit 

energi dari Rusia ke negara-negara ketiga dengan menggunakan pelabuhan 

Rajin.
24

 Sehingga kerjasama yang dilakukan bisa tetap dilaksanakan. Dikarenakan 

tidak mengganggu dan tidak berhubungan dengan sanksi PBB terhadap Korea 

Utara. Dari pihak Rusia sendiri menyayangkan keputusan Korea Selatan untuk 

tidak melanjutkan partisipasinya dalam proyek tersebut.  Pihaknya bermaksud 

untuk terus melakukan kerja sama yang konstruktif dengan mitranya dalam 

proyek tersebut, khususnya di Seoul, Korea Selatan. Berdasarkan kontrak yang 

disimpulkan sekarang sekitar 2,5 juta ton batubara Rusia akan diangkut melalui 

pelabuhan Korea Utara pada 2016-2017 menuju Korea Selatan.
25

 

                                                             
24

 Sputnik International News. Sanctions Against North Korea Not Affecting Russiun Railway’s 

Rajin Project, diakses dalam  https://sputniknews.com/business/201603041035744840-sanctions-

against-nkorea-not-affecting-russian-railways-project/.html (09/09/2017.20.58 WIB) 
25 Ibid. 

https://sputniknews.com/business/201603041035744840-sanctions-against-nkorea-not-affecting-russian-railways-project/.html
https://sputniknews.com/business/201603041035744840-sanctions-against-nkorea-not-affecting-russian-railways-project/.html

