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Abstrak 

Artikel ini membahas mengenai fase baru dalam hubungan dua Korea. 

Pergantian kepimpinan di Korea Utara dan Selatan membawa kondisi positif 

yaitu dengan terjadinya pertemuan KTT Antar-Korea pada April 2018. 

Pertemuan ini tentunya memberikan harapan baru tentang dinamika konflik 

Semenanjung Korea. Perubahan sikap Korea Utara di bawah kepemimpinan 

Kim Jong Un memberikan tanda tanya mengenai faktor yang mendorong 

terjadinya pertemuan tersebut. Setidaknya ada tiga kepentingan nasional yang 

menjadi faktor pendorong bagi Korea Utara, yaitu kepentingan ekonomi, 

politik dan keamanan. Kepentingan ekonomi didasari oleh dampak embargo 

yang diterima Korea Utara pasca uji coba senjata nuklir dan misil selama ini. 

Kepentingan politik lebih fokus pada kelangsungan rezim politik dinasti Kim 

demi menjaga kekuasaan domestiknya. Sementara untuk kepentingan 

keamanan lebih mengarah pada stabilitas keamanan Korea Utara pasca 

runtuhnya situs uji coba nuklir. 

Kata Kunci 

Kepentingan Nasional, Korea Utara, Korea Selatan 

 

Pendahuluan 

Catatan historis mengenai hubungan antara kawasan Utara dan Selatan Korea selalu 

didominasi oleh konflik. Kondisi ini didasari oleh kenyataan bahwa, kedua negara 

belum menandatangani perjanjian damai. Eskalasi konflik yang terjadi diawali dengan 

konflik militer hingga dimensi nuklir.  Rivalitas nuklir kedua negara tersebut tidak 

hanya tertutup pada interaksi keduanya. Namun, konflik ini memberikan dampak 

terhadap intervensi negara lain, contohnya Amerika Serikat. Strategi aliansi antara 

Korea Selatan dengan AS tidak hanya pada pemberian jaminan keamanan militer, tapi 

juga penerapan kebijakan extended deterrence sebagai bentuk nuclear umbrella AS 

terhadap Korea Selatan dan Jepang sekutunya di Asia Timur dalam menghadapi Korea 

Utara (Effendi, 2012).  

Pasca peralihan kekuasaan di Korea Utara pada akhir 2011, banyak kajian yang 

mengarahkan pada sosok pribadi Kim Jong Un sebagai pemimpin baru Korea Utara. 
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Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pergantian pemimpin di Korea Utara 

akan merubah arah dinamika konflik di semenanjung Korea. Sosok kepemimpinan 

Kim Jong Un dalam militer mendapat sorotan khusus, karena masih memiliki pola 

yang sama dengan apa yang dilakukan kakek dan ayahnya yaitu meliputi kebijakan 

yang mendemostrasikan kekuatan militer dan nuklir serta retorika perlawanan dengan 

AS dan Korea Selatan (Bechtol, 2013). 

Meski dinilai menjalankan kebijakan dasar yang memang sudah tertuliskan, sisi 

kepribadian Kim Jong Un menjadi perbincangan menarik. Kim Jong Un, bagi 

beberapa pengamat memiliki karakter pribadi yang berbeda dengan pendahulunya. 

Kim Jong Un dinilai memiliki sifat congenial–cooperative. Sifat ini menjelaskan 

kepribadian Jong Un yang terbuka, senang bergaul secara sosial, akomodatif dan 

bertanggung jawab sehingga mampu membawa Korea Utara lebih terbuka di arena 

internasional (Immelman, 2018).  

Keterbukaan ini membawa Korea Utara pada kondisi baru dalam melakukan interaksi 

dengan Korea Selatan sebagai upaya mengakhiri konflik selama ini. Perubahan yang 

terjadi di Korea Utara peluang bagi terciptanya kondisi damai. Tentunya, tidak hanya 

damai bagi kedua negara, tapi juga menjadi contoh bagi negara lain yang masih diliputi 

konflik. Tulisan ini akan mengkaji perubahan sikap Korea Utara dari sudut pandang 

historis dan kepentingan nasional. Termasuk, penjelasan mengenai ekspektasi dan 

harapan Korea Utara untuk menjamin kelangsungan negaranya dalam sistem 

internasional. 

Tinjauan Pustaka 

Kepentingan Nasional dan Politik Luar Negeri 

Kepentingan nasional merupakan konsep mendasar yang terdapat dalam hubungan 

internasional. Kepentingan nasional sangat berperan dalam menentukan perilaku suatu 

negara. Kepentingan nasional ini juga seringkali menjadi pembenaran dari setiap 

kebijakan yang dipilih oleh negara. Menurut Rudy (2002) kepentingan nasional 

(national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dicita-citakan negara. 

Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara 

adalah keamanan, mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah, 

serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (security) dari kesejahteraan 

(prosperity), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau 

menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara. 

Morgenthau (2010) membagi tipologi kepentingan nasional menjadi beberapa bagian. 

Pertama, core/basic/vital interest. Ini merupakan kepentingan yang tertinggi dari suatu 

negara. Maknanya, demi mempertahankan kepentingan ini, negara siap untuk memilih 

opsi perang sekalipun. Contoh dari kepentingan ini adalah mempertahankan 

kedaulatan negara. Kedua, secondary interest. Meskipun terlihat hanya sebagai pilihan 
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kedua, tipe ini memberikan karakteristik khusus yaitu negara memandang pencapaian 

atas kepentingan ini tidak harus melalui perang atau konflik. Perundingan dan kerja 

sama dijadikan pilihan untuk memaksimalkan pencapaiannya. 

Pencapian dari kepentingan nasional tidak akan terlepas dari perumusan politik luar 

negeri suatu negara. Bahgat Korony membagi pola perumusan dan pelaksanaan politik 

luar negeri suatu negara dalam tiga peringkat. Pertama, tujuan umum atau pola dasar 

yang disebut sebagai “General Objectives”. Kedua, pola pelaksanaan atau strategi. 

Ketiga, tindakan-tindakan atau langkah langkah nyata dalam pelaksanaannya yang 

dibagi ke dalam dua macam tindakan, yaitu “routine actions” dan “decisions”. Politik 

luar negeri merupakan sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam 

hubungan suatu negara (pemerintah) dengan negara (pemerintah) lainnya, dengan 

mempertimbangkan dan juga sebagai tanggapan (respons) terhadap kejadian dan 

masalah di lingkungan dunia (internasional). Dengan kata lain, politik luar negeri 

merupakan sintesa penjawantahan tujuan dan kapabilitas nasional (Rudy, 1993, h.15). 

Hugh Gibson (1944) mendefinisikan kebijakan luar negeri, yakni sebagai berikut: 

“A well rounded, comprehensive plan, based on knowledge and 

experience, for conducting the business of government with the rest of 

the world. It is aimed at promoting and protecting the interests of the 

nation. This calls for a clear understanding of what, whose interests are 

and how far we can help to go with the means at our disposal. Anything  

less than this falls short of being a national foreign policy”. 

Dari pengertian Hugh di atas maka politik luar negeri dapat diartikan sebagai rencana 

komprehensif yang menyeluruh, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, untuk 

melakukan urusan pemerintah dengan negara di seluruh dunia. Hal tersebut bertujuan 

untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan negara. Ini membutuhkan 

pemahaman yang jelas tentang apa, kepentingan siapa dan seberapa jauh negara dapat 

membantu dengan sarana yang dimilikinya. 

Politik luar negeri dapat dibagi ke dalam tiga macam kebijakan, sebagai berikut: 1) 

Kebijakan Politik dan Keamanan: hubungan diplomatik, peranan dalam PBB dan 

organisasi-organisasi internasional, faktor kemanan dan kapabilitas militer. 2) 

Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan: Investasi dan bantuan luar negeri (baik sebagai 

donor maupun sebagai resipien), tarif (bea cukai) dan pengendalian perdagangan. 3) 

Kebijakan Sosial dan Budaya: hubungan persahabatan berlandaskan aspek sosial-

budaya, komunikasi, dan kegiatan yang menyangkut ideologi. Dalam hal ini, sistem 

politik luar negeri dapat dilihat sebagai bagian dari sistem politik nasional dan 

memaknainya sebagai keseluruhan sikap dan aktifitas di mana suatu masyarakat 

nasional yang terorganisir mencoba menanggulangi masalah serta menarik 

keuntungan dari lingkungan internasional. Dengan memperoleh masukan dari 

lingkungan eksternal maupun internal, baik yang berupa dukungan maupun tuntutan 
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yang selanjutnya akan menjadi output politik luar negeri setelah melalui konversi 

(Rudy, 1993, h.16). 

Dinamika Reunifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan 

Armstrong (2005, h.2-4) mengklasifikasikan hubungan Seoul – Pyongyang dalam 4 

tahap: Tahap pertama, memiliki ciri hubungan zero sum game dari saling bertentangan 

satu sama lain. Tahap ini berakhir pada saat penandatanganan Joint Communique 

1972, yaitu pertama kalinya kedua Korea melakukan hubungan dan komunikasi resmi. 

Gebrakan tahun 1972 hubungan antar Korea tersebut merupakan hasil dari perubahan 

konfigurasi dinamika Perang Dingin di Asia Timur. Tahap Kedua, periode 

pembicaraan timbal balik secara bertahap yang kemudian memuncak pada saat 

ditandatanganinya The Agreement on Reconciliation, Nonaggression, Exchanges and 

Cooperation (Basic Agreement) pada Desember 1991 dan The Agreement on 

Denuclearization of the Korean Peninsula pada Februari 1992, serta masuknya Korea 

Utara dan Korea Selatan secara bersamaan ke PBB pada September 1992. Tahap ini 

merupakan perubahan kontestasi politik Perang Dingin, termasuk pertumbuhan 

ekonomi dan hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara-negara komunis di 

Eropa Timur maupun Asia, runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin. 

Tahap ketiga, ditandai dengan terbukanya Korea Utara terhadap ekonomi eksternal 

dan kekuatan politik. Puncaknya yaitu pada pertemuan Inter-Korean Summit tahun 

2000 saat Presiden Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-

Jung bertemu. Terakhir, tahap hubungan antar-Korea saat ini mengarah ke fase 

keempat. Periode dengan insensitas hubungan ekonomi di Semenanjung Korea yang 

melewati batas dan meliputi dialog antar-Korea, Rusia, Tiongkok, Jepang dan 

Amerika Serikat yang kesemuanya merupakan anggota Six Party Talks. 

Berdasarkan tahapan unifikasi Korea Utara dengan Korea Selatan dapat terlihat bahwa 

Korea Utara merupakan negara penganut paham realis yang masih sangat kuat. Hal 

tersebut terlihat dari sikap Korea Utara yang tidak pernah menunjukkan 

ketertarikannya untuk mereunifikasi Korea terlebih dahulu. Korea Utara berpandangan 

bahwa asumsi realis yang menunjukkan negara merupakan aktor rasional yang 

memprioritaskan kebijakan negaranya untuk memastikan keamanan negara tersebut 

yang kemudian menghasilkan kebijakan yang cenderung ekspansionis dalam bentuk 

penggunaan militer. Penggunaan militer tersebut menjadikan Korea Utara merasa 

perlu untuk memegang kekuasaan di wilayah Asia Timur untuk membantu melindungi 

dirinya sendiri dari ancaman dunia internasional yang anarki.  

Upaya perdamaian di Semenanjung Korea seakan menemukan titik terang ketika pada 

27 April 2018, Presiden Korea Selatan Moo Jae In dan pemimpin Korea Utara Kim 

Jong Un melakukan pertemuan di Panmunjom, yang kemudian dilanjutkan dengan 

pembicaraan bilateral di antara mereka. Pertemuan bilateral ini menjadi bersejarah 

karena untuk pertama kalinya pemimpin Korea Utara melintas masuk ke wilayah 
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Korea Selatan setelah Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata (bukan dengan 

perjanjian perdamaian) pada tahun 1953. 

Pembicaraan bilateral bersejarah ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu: Korea 

Selatan akan meningkatkan hubungan demi kesejahteraan bersama dan bersatu 

kembali secara mandiri; Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama 

mengurangi ketegangan militer; dan Korea Selatan dan Korea Utara akan bekerja sama 

mewujudkan perdamaian abadi Semenanjung Korea (Simela, 2018, h.8-9).  

Kesepakatan tersebut bermula dari pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Korea 

Selatan Moon Jae In. Pada 24 Juni 2017, Presiden Moon Jae In mendesak Korea Utara 

untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018 dalam 

pidatonya di the 2017 Muju WTF World Taekwondo Championships. Bermula dari 

pidato tersebut hingga seterusnya Presiden Moon terus menyampaikan pesan aspirasi 

Selatan untuk melakukan perdamaian permanen di Semenanjung Korea melalui 

pidatonya, termasuk pidatonya yang dilakukan di Berlin pada tanggal 6 Juli 2017 atas 

undangan Körber Foundation Jerman, pidato peringatannya untuk Hari Pembebasan 

Nasional ke-72 pada 15 Agustus 2017, dan pidato pada Sidang Umum PBB ke-72 pada 

21 September 2017. 

Pada akhirnya tanggal 1 Januari 2018, Korea Utara menanggapi desakan Presiden 

Moon. Dalam pidato tahun barunya, Kim Jong Un menyatakan kesediaannya untuk 

mengirim delegasi ke Olimpiade Musim Dingin PyeongChang 2018 dan bersedia 

untuk meningkatkan hubungan antar-Korea. Pertemuan tingkat tinggi antara negara 

Korea diadakan untuk pertama kalinya selama 2 tahun, pada tanggal 9 Januari, diikuti 

dengan pertemuan tingkat kerja. Kedua Korea setuju untuk membentuk tim hoki es 

perempuan bersama. Dari situ kemudian Perwakilan Korea Utara mengirim utusan 

untuk memberikan undangan kepada Presiden Moon untuk mengunjungi Pyeongyang. 

Presiden Moon mengirim utusan khusus ke Pyeongyang dalam kunjuan timbal-balik, 

dan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi inter-

Korea pada bulan April 2018 (Inter-Korean Summit Preparation Committe, 2018, h.2). 

Kedua pemimpin bertemu di “Peace house” Panmunjom pada tanggal 27 April 2018 

dan menyatakan tidak akan ada lagi perang dan era baru perdamaian telah dimulai di 

Semanjung Korea. Mereka berbagi komitmen tegas untuk mengakhiri peninggalan 

Perang Dingin dari perpecahan dan konfrontasi yang sudah berlangsung lama. 

Panmunjom Declaration on Peace, Prosperity and Reunification of the Korean 

Peninsula menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya: Pertama, kedua belah 

pihak akan menghubungkan kembali hubungan darah bangsa dan mengedepankan 

masa depan kemakmuran bersama dan reunifikasi independen yang dipimpin oleh 

Korea dengan mencapai peningkatan dan perkembangan yang komprehensif dan 

penting dalam hubungan antar-Korea; Kedua belah pihak menegaskan prinsip 

kemerdekaan nasional yang menetapkan bahwa nasib bangsa Korea ditentukan atas 

kemauan mereka sendiri dan sepakat untuk membuka momen penting bagi 
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peningkatan dan pengembangan hubungan Korea dengan sepenuhnya menerapkan 

semua deklarasi antar Korea dan perjanjian yang telah diadopsi sejauh ini;  Kedua 

pihak sepakat untuk mengadakan dialog dan negosiasi di berbagai bidang termasuk 

pembicaraan tingkat tinggi dan mengambil langkah-langkah aktif untuk pelaksanaan 

kesepakatan yang dicapai pada KTT; Kedua pihak sepakat untuk membentuk kantor 

penghubung gabungan dengan perwakilan dari kedua belah pihak di wilayah Kaesong 

untuk memastikan konsultasi yang erat antara pihak berwenang dan untuk 

memfasilitiasi pertukaran sipil dan kerjasama yang memuaskan; Kedua pihak sepakat 

untuk memperkuat kerjasama, pertukaran, kunjungan, dan kontak diberbagai pihak 

dari berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan momentum lebih lanjut bagi 

suasana rekonsiliasi nasional dan persatuan antara utara dan selatan, kedua pihak akan 

meningkatkan suasana rekonsiliasi dan kerjasama dengan secara aktif menggelar 

berbagai acara bersama pada tanggal yang memiliki arti khusus untuk Korea Selatan 

dan Korea Utara, seperti 15 Juni, dimana orang-orang dari semua tingkatan masyarakat 

termasuk pihak berwenang, parlemen, partai politik, pemerintah lokal dan organisasi 

sipil akan dilibatkan. 

Di arena internasional, kedua belah pihak sepakat untuk menunjukkan kebijaksanaan, 

talenta dan persatuan bangsa dengan berpartisipasi bersama dalam acara olahraga 

internasional seperti Asian Games 2018 - Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha 

secepatnya menyelesaikan masalah kemanusiaan yang dihasilkan dari pembagian 

bangsa, dan untuk mengadakan Pertemuan Palang Merah Antar Korea untuk 

membahas dan menyelesaikan berbagai masalah termasuk reuni keluarga dan kerabat 

yang terpisah. Untuk saat ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan reuni 

keluarga dan kerabat yang terpisah (Ministry of Unification, 2018). 

Hasil kesepakatan kedua yaitu, kedua belah pihak akan melakukan upaya akan 

melakukan upaya bersama untuk meredakan ketegangan militer akut dan secara 

substansial menghapuskan bahaya perang di Semenanjung Korea. Mengurangi 

ketegangan militer dan menghilangkan bahaya perang adalah masalah yang sangat 

penting terkait dengan nasib bangsa dan masalah yang sangat penting untuk menjamin 

kehidupan yang damai dan stabil dari Kedua Korea; Kedua pihak sepakat untuk 

sepenuhnya menghentikan semua tindakan bermusuhan satu sama lain di setiap 

domain termasuk darat, laut dan udara yang merupakan akar penyebab ketegangan dan 

konflik militer. Untuk saat ini, merka setuju untuk menghentikan semua tindakan 

bermusuhan termasuk penyiaran pengeras suara dan penyebaran selebaran di daerah 

sepantang Garis Demarkasi Militer (MDL) mulai 1 Mei, untuk membongkar sarana 

mereka dan selanjutnya untuk mengubah DMZ menjadi zona damai dalam arti yang 

sebenarnya; Kedua pihak sepakat untuk merancang skema praktis untuk mengubah 

daerah Garis Batas Utara di Laut Barat menjadi zona damai maritim untuk mencegah 

bentrokan militer yang tidak disengaja dan memastikan kegiatan penangkapan ikan 

yang aman (Ministry of Unification, 2018). 
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Hasil dan Pembahasan 

1. Kepentingan Ekonomi 

Sejak pertengahan 1990-an Korea Utara mengalami kekurangan pangan kronis. 

Bantuan internasional secara besar-besaran telah menyelamatkan rezim dari kelaparan 

dengan skala besar, tetapi populasi tetap rentan terhadap malnutrisi yang 

berkepanjangan dan kondisi kehidupan yang memburuk. Kondisi wilayah geografis 

Korea Utara sebagian besar berbukit dan terdiri dari gunung-gunung. Tanah suburnya 

pun terbatas, hanya sekitar 14 % dari total lahan (Soo Bin, 2003, h. 4-5). Kondisi 

tersebut mengakibatkan Korea Utara masuk ke dalam daftar kategori negara miskin. 

Kemiskinan itu ditopang oleh beberapa faktor seperti, semakin menurunnya 

perekonomian negara dengan hilangnya strategi perdagangan. Selain itu, faktor yang 

mendorong Korea Utara menjadi negara miskin adalah ketidakmampuan Korea Utara 

dalam mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk menampung industri 

negaranya, sehingga menyebabkan kemrosotan ekonomi. Keterpurukan tersebut 

disusul dengan adanya pendidikan dan kesehatan yang rendah serta kurang memadai, 

juga munculnya bencana banjir yang kemudian diikuti kemarau dahsyat selama 

beberapa tahun (Purwono dan Zuhri, 2010, h. 8) 

Ekonomi Korea Utara terkontraksi tajam dalam dua dekade terakhir pada 2017. Bank 

Sentral Korea Selatan menyebut penurunan ini jelas sebagai pertanda dampak 

diterapkannya sanksi internasional kepada Pyongyang agar menghentikan program 

senjata nuklir dan rudalnya. Produk domestik bruto Korea Utara pada tahun 2017 turun 

hingga  minus 3,5 persen dari 2016 sehingga membuat kontraksi ini terbesar sejak 

Korea Utara mengalami musibah kelaparan 1997. Produksi industri Korea Utara pun 

anjlok 8,5 persen yang merupakan penurunan paling curam sejak 1997 karena produksi 

pabrik lumpuh akibat larangan menjual minyak dan sumber-sumber energi lainnya ke 

Korea Utara. Hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi pun bernasib 

serupa, yang terontraksi 1,3 persen dan 4,4 persen (Sekarwati, 2018). 

Tabel 1. Pertumbuhan PDB Korea Utara (Dalam Satuan Persen) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0,8 1,3 1,1 1,0 -1,1 3,9 -3,5 

Sumber: Bank of Korea 

Kondisi perekonomian Korea Utara pasca pemutusan perdagangan dengan Korea 

Selatan semakin diperparah dengan embargo yang dilakukan oleh Tiongkok. Hal 

tersebut dikarenakan, Tiongkok sebagai sekutu terdekat Korea Utara dinilai memiliki 

peran penting dalam menghentikan proliferasi nuklir Korea Utara dan menjamin 

keamanan regional Asia Timur. Akan tetapi kedekatan kedua negara dapat menjamin 

ancaman bagi kawasan, apabila Tiongkok membiarkan Korea Utara melakukan 
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proliferasi nuklir dan melindungi Korea Utara dari sanksi PBB melalui hak veto yang 

dimiliki oleh Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok tidak dapat mengabaikan nilai strategis 

Korea Utara, namun juga tidak dapat mengabaikan tanggapan dunia internasional. 

Dengan demikian, Tiongkok menanggapi pengembangan nuklir Korea Utara dengan 

menyetujui resolusi dari DK PBB untuk memberikan sanksi terhadap Korea Utara. 

Keikutsertaan Korea Utara dalam KTT 2018 akan menghasilkan kerjasama ekonomi 

dan interaksi dengan Korea Selatan yang lebih harmonis. Serta mendorong 

transformasi ekonomi dan politik luar negeri Korea Utara secara bertahap, dengan 

manfaat langsung akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi antar Korea 

dan juga bagi perdamaian internasional. Terintegrasinya Korea Utara dengan Korea 

Selatan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Korea Utara yang lama terisolasi dan 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi perdamaian di kawasan Asia Timur. Dengan 

mendorong Korea Utara dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan cara yang 

substansial akan menguntungkan rakyatnya secara keseluruhan.  Namun keterlibatan 

dua negara Korea tidak akan menjamin terwujudnya reformasi dan pembukaan 

berkelanjutan serta  hubungan luar negeri yang kurang bermusuhan. Meskipun 

demikian proses tersebut akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi. 

2. Kepentingan Politik 

Dilema mendasar yang dihadapi Kim Jong Un adalah bagaimana mendapatkan sumber 

daya ekonomi yang diperlukan untuk mempertahankan rezim sambil mempertahankan 

isolasi politik yang penting bagi kelangsungan hidup rezim. Mengutip catatan dari 

Victor Cha dalam Washington Post (2009): “The North Korean needs to open up to 

survive, but the process of opening can lead the regime’s demise.” Kepemimpinan 

Korea Utara membutuhkan sumber daya ekonomi eksternal. Namun disisi lain, Korea 

Utara harus mengurangi efek negatif dari ketergantungan ekonomi dengan menuntut 

warga Korea Utara untuk memiliki kesetiaan politik yang tinggi terhadap rezim. Pada 

saat ini Korea Utara telah menemukan solusi dalam bernegoisasi dengan Tiongkok 

untuk menoleransi provokasi rezim Kim sambil mempertahankan hubungannya 

dengan Tiongkok, meskipun terdapat sanksi-sanksi baru yang dilayangkan Tiongkok 

kepada Korea Utara. Untuk saat ini, Korea Utara tidak melihat perlunya membuat 

pembukaan yang drastis terhadap ekonomi global (The National Institue for Defense 

Studies, 2017, h. 191).  

Kim Jong Un hingga saat ini masih memiliki ikatan yang kuat dengan pendahulunya, 

hal ini berarti garis besar haluan negara ini masih sama dengan besar haluan negara 

pada saat Korea Utara di bawah kepemimpinan ayahnya Kim Jong Il. Seperti yang 

dialami oleh ayahnya ketika Korea Utara mengalami krisis pangan dan ekonomi tahun 

1990 yang mengakibatkan jutaan penduduk Korea Utara meninggal akibat kelaparan. 

Korea Utara mendifinisikan krisis ekonomi dan kekurangan pangan yang parah itu 

sebagai ‘parade kesulitan’, dengan tujuan untuk mengatasi masalah itu dengan 

mengutip kasus dramatis dalam sejarah komunisme. Hal itu menunjukkan bahwa 



Kepentingan Nasional Korea Utara di KTT Antar-Korea 2018 

297 

rezim Korea Utara memandang krisis ekonomi itu akan dapat juga menjadi ancaman 

serius bagi rezim mereka. 

Salah satu upaya yang dilakukan Kim Il Sung untuk keluar dari krisis ekonomi tersebut 

yaitu melakukan dialog dengan Korea Selatan melalui KTT Korea 2000. Pada KTT 

tersebut Korea Utara berhasil mendapatkan bantuan-bantuan berupa beras, pupuk 

kimia, obat-obatan dan lain-lain untuk dapat melunakan pemerintahan Pyongyang. 

Sunshine Policy yang dicanangkan oleh Kim Dae Jung Presiden Korea Selatan lebih 

mengedepankan kerjasama dan pertukaran perdagangan sehingga Korea Utara juga 

akan menadapatkan keuntungan finansial dari kerjasama tersebut. 

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Kim Jong Un saat ini. Kemerosotan 

ekonomi Korea Utara dan berkurangnya dukungan dari Tiongkok tentu dapat 

mengancam keberlangsungan rezim politiknya. Kim Jong Un kemudian mengambil 

jalan yang sama dengan ayahnya yaitu melakukan dialog dengan Korea Selatan untuk 

mempertahankan rezim Korea Utara. Dialog KTT 2018 ini berbeda dengan dialog 

KTT 2000, karena pada tahun 2018 Korea Utara tidak hanya melakukannya dengan 

Korea Selatan namun juga melakukan pertemuan dengan Presiden Trump. Hal ini 

untuk membuktikan bahwa Korea Utara serius untuk melakukan tahapan denuklirisasi, 

dan mengurangi ketegangan dengan negara lawannya. Dengan begitu rezim Kim 

mendapatkan kepercayaan kembali dalam memimpin negaranya dan rezim Kim tetap 

dapat mempertahanan kekuasaannya. 

3. Kepentingan Keamanan 

Dalam jurnal Geophysical Research Letters (Dongdong, dkk, 2018, h. 3982) 

mengungkapkan bahwa uji coba nuklir 3 September 2017 telah mengakibatkan 

keruntuhan di lokasi pusat uji coba nuklir. Insiden ini dapat dipastikan karena tidak 

adanya laporan gempa bumi di wilayah tersebut. Situs uji coba nuklir Punggye-ri 

terkubur di bawah reruntuhan Gunung Mantap setelah Korea Utara melaksanakan uji 

coba bom nuklir pada 3 September 2017. Para peneliti mendapati bahwa empat gempa 

bumi pada bulan September berkumpul pada satu titik, yakni Gunung Mantap. 

Menurut para peneliti, aktivitas uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah 

melebihi kapasitas area di sekitarnya hingga mencapai tahap “kegagalan kritis”. 

Hal tersebut memperlihatkan bahwa upaya mempertahankan keamanan dan 

kedaulatan yang menjadi prioritas utama Korea Utara melalui program nuklirnya telah 

mengalami kemerosotan. Ideologi kemandirian Juche yang dicetuskan oleh pemimpin 

Korea Utara telah menjadi permodelan ideologi kebijakan keamanan dan politik luar 

negeri telah mengalami pergeseran. Kini pemerintah Korea Utara memusatkan politik 

luar negeri nya pada bidang ekonomi, tidak lagi pada keamanan melalui bidang 

militernya. Runtuhnya pusat penelitian nuklir Korea Utara membuat Korea Utara 

mengalami kerugian. Dalam dunia internasional juga akan mempengaruhi power yang 

dimiliki Korea Utara. 
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Military defense yang awalnya menjadi politik luar negeri Korea Utara didasarkan 

pada konsep deterrence yang dianut Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan Korea 

Utara percaya bahwa usahanya untuk memaksa negara lain mempercayai bahwa 

dengan kepemilikan senjata nuklirnya tidak akan sebanding dengan apa yang akan 

dikeluarkan oleh musuh untuk menaklukan Korea Utara. Konsep ini menjadi gagal 

dan memaksa Korea utara memutar posisi politik luar negerinya ketika Korea Utara 

sudah tidak bisa lagi berkomitmen serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk 

menunjukkan kemampuannya nuklirnya yang dikarenakan runtuhnya setengah situs 

Punggye-ri. 

Penutup 

Terwujudnya KTT Antar Korea dan KTT AS-Korea Utara disebabkan karena 

banyaknya faktor pendorong yang menyebabkan Korea Utara berada diposisi yang 

tidak dapat menguntungkan negaranya sendiri. Faktor tersebut berasal dari faktor 

ekonomi, politik, maupun keamanan serta kondisi hancurnya pusat penelitian nuklir 

Korea Utara. Banyaknya tekanan dunia internasional juga mendorong Korea Utara 

terpaksa untuk setuju mengikuti KTT. Berdasarkan faktor ekonomi penurunan yang 

signifikan dari perekonomian Korea Utara mendorong Korea Utara untuk memulihkan 

hubungan dengan Korea Seatan melalui KTT Antar Korea 2018. 

Keikutsertaan Korea Utara dalam KTT 2018 akan menghasilkan kerjasama ekonomi 

dan interaksi dengan Korea Selatan yang lebih harmonis. Namun dari faktor politik,  

keterlibatan antar Korea tidak akan menjamin terwujudnya reformasi dan pembukaan 

berkelanjutan serta hubungan luar negeri yang kurang bermusuhan. Meskipun 

demikian proses tersebut akan membantu memajukan proses integrasi ekonomi, 

mengejar pemulihan ekonomi dengan mengurangi ketegangan melalui rekonsiliasi 

dengan Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat. 

Keputusan ini merupakan bagian dari keputusan politik Kim Jong Un yang tidak hanya 

akan menyelamatkan negaranya tapi juga kelangsungan rezim kekuasaannya. 

Pelunakan sikap yang ditunjukkan Kim Jong Un memberikan kepercayaan lebih dunia 

internasional terhadap masa depan perdamaian di semenanjung Korea. Setidaknya, 

inilah yang memang harus dipilih oleh pemimpin. Bagaimanapun, kepentingan 

nasional merupakan tujuan akhir dari tiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah 

suatu negara. Baik dicapai melalui perang ataupun menegoisasikannya dalam 

kerangka kerjasama. 
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