
BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Dinamika Hubungan China dengan Korea Utara 

 China dan Korea Utara sudah menjalin hubungan politik dan ekonomi 

sejak perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Terjadinya perang Korea 

merupakan akibat  persaingan ideologi antara Amerika Serikat dengan Uni 

Soviet.
1
 Amerika Serikat yang ingin menyebarkan paham liberal-kapitalis 

sedangkan Uni Soviet ingin menyebarkan paham sosialis-komunis. China yang 

saat itu berada di kubu Uni Soviet mendukung Korea Utara untuk melakukan 

penyerangan terhadap Korea Selatan. Di lain sisi Amerika Serikat yang 

mengetahui hal tersebut, mengajukan sebuah resolusi kepada DK PBB untuk 

memberikan bantuan militer untuk mendukung Korea Selatan demi kedamaian 

internasional.
2
  

China yang merupakan sekutu Korea Utara pada masa itu membantu 

negara tersebut dalam melawan pasukan tentara Korea Selatan dan Amerika 

Serikat. China yang terlibat dalam perang Korea dikarenakan kedekatan kedua 

negara yang didasarkan karena letak geografis negara yang berdekatan dan berada 

dalam satu kawasan wilayah di Asia Timur, serta kesamaan ideologi kedua negara 

yang sama-sama menganut  paham komunis membuat kedekatan kedua negara ini 
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disebut dengan “Blood Alliance”. 
3
  Hubungan antara China dengan Korea Utara 

semakin kuat ketika kedua negara sepakat untuk menandatangani sebuah 

perjanjian “Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance” pada tahun 

1961.  Perjanjian ini mengatur mengenai bantuan yang saling menguntungkan 

diantara kedua belah pihak, perjanjian akan terus berlaku dan dapat berhenti 

ketika adanya keputusan untuk menghentikan perjanjian.
4
 

 Kedekatan antara kedua negara juga dipengaruhi oleh runtuhnya Uni 

Soviet pada tahun 1991,  yang membuat Korea Utara harus bergantung kepada 

China untuk dapat memulihkan perekonomian pasca perang Korea. 

Ketergantungan Korea Utara terhadap China fokus pada sektor penting seperti 

sektor energi, pembangunan dan pangan.
5
  Sejak tahun 1990, China sudah 

memberikan sebagian besar pasokan makanan utama dan menyumbangkan 

hampir 90% impor energi kepada Korea Utara. Tidak hanya memberikan pasokan 

makanan dan energi, China juga memberikan bantuan langsung kepada Korea 

Utara dalam bentuk bantuan pangan.
6
 China dan Korea Utara menjalin hubungan 

bilateral di berbagai bidang, baik itu di bidang militer, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, kebudayaan dan teknologi.
7
 Kedua negara bahkan sudah sepakat 

untuk menandatangani program pertukaran tahunan di bidang ilmu pengetahuan, 

pendidikan, olahraga dan teknologi. Berbagai macam perjanjian sudah 
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ditandatangani oleh kedua pihak, seperti perjanjian kerjasama perdagangan, 

perjanjian transportasi udara, perjanjian persahabatan dan perjanjian konsuler.
8
 

Korea Utara yang sangat bergantung terhadap hubungan kerjasama 

ekonomi dengan China untuk menunjang kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

negaranya. China bahkan menyumbang sekitar 500.000 ton minyak setiap tahun, 

yang mungkin merupakan hampir 100% kebutuhan Korea Utara.
9
 Pada tahun 

2003 selama Korea Utara melakukan uji coba rudal jarak pendeknya, China 

sempat melakukan penghentian pengiriman pasokan minyaknya untuk sementara 

waktu.
10

 Total jumlah perdagangan antara China dengan Korea Utara mengalami 

peningkatan, walaupun adanya penerapan sanksi ekonomi ke Korea Utara. 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Korea Trade-Investmen Promotion 

Agency, puncak peningkatan jumlah perdagangan terjadi pada tahun 2014 sebesar 

$ 6,86 miliar.
11

 Berikut ini merupakan grafik perkembangan hubungan 

perdagangan antara China dengan Korea Utara sejak tahun 2007 hingga 2016 

yang diukur dengan menggunakan satuan million, dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4.1 

Grafik Perdagangan China dengan Korea Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Council on Foreign Relations, “The China-North Korea Relationsip” 

Kerjasama China dengan Korea Utara juga terjalin di bidang investasi 

yang masih terus berjalan hingga saat ini. Hal ini terbukti dari China yang 

merupakan negara terbesar yang menyediakan Foreign Direct Investment (FDI) 

ke Korea Utara. Peningkatan aliran jumlah FDI China ke Korea Utara mengalami 

peningkatan sejak tahun 2004, peningkatan arus investasi ini membuat 

ketergantungan Korea Utara terhadap China semakin tinggi.
12

 Bahkan pada masa 

pemerintahan Hu Jintao, China’s Overseas Investment Federation (COIF) 

bekerjasama dengan North Korea Investment Office (NKIO) untuk membentuk 

dana khusus untuk melakukan investasi di Korea Utara.
13

 Dana investasi ini 

direncanakan akan digunakan untuk mengembangkan proyek infrastruktur 
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perkotaan, investasi ini bernilai $159 juta. Investasi yang diberikan ditujukan 

untuk waktu jangka panjang dengan nilai investasi sebesar $476 juta.
14

 Kerjasama 

China dan Korea Utara berlanjut hingga rencana bersama mereka untuk 

mengembangkan beberapa pelabuhan komersial di sepanjang pantai timur Korea 

Utara selain Rajin dan Chongjin.
15

 Hasil dari investasi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan besar China di Korea Utara, China mendapatkan banyak 

keuntungan ekonomis dan mendapatkan kelonggaran untuk memilih aturan 

operasi pelabuhan dan perdagangan.
16

 Untuk mengetahui jumlah total investasi 

China di Korea Utara yang diukur menggunakan satuan million, jumlah investasi 

tersebut dapat diketahui melalui gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.2 

Grafik China Foreign Direct Investment di Korea Utara 

 

 

 

 

 

 

Sumber: The National Committee on North Korea “Chinese Foreign Direct 

Investment in North Korea” 

Untuk bantuan langsung China menyumbangkan kebutuhan pokok seperti 

pangan dan energi kepada Korea Utara. China, Jepang, Korea Selatan dan 

Amerika Serikat menyediakan 75% bantuan pangan ke Korea Utara sejak 1995. 

Tetapi bantuan yang diberikan oleh semua negara kecuali China, mulai menurun 

sejak dibubarkannya Six Talks Party.
17

 Ketergantungan Korea Utara bukan hanya 

pada dukungan ekonomi yang diberikan oleh China, Korea Utara juga bergantung 

terhadap dukungan diplomatis China. Dukungan diplomatis China menjadi hal 

yang sangat penting, mengingat bahwa China merupakan salah satu anggota tetap 

DK PBB.  Dukungan diplomatis ini dibutuhkan oleh Korea Utara mengenai 
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proliferasi nuklir yang aktif dilakukan, setelah Korea Utara memilih untuk keluar 

dari Non Proliferation Treaty (NPT).
18

  

Jika dilihat dari aspek politik, China merupakan sekutu politik terkuat bagi 

Korea Utara selain Rusia. Salah satu bentuk dukungan politik yang diberikan 

China ke Korea Utara adalah memastikan kestabilan negara pada garis perbatasan. 

Zona penyangga atau disebut dengan buffer zone antara China dan Korea Selatan, 

merupakan cara untuk menjaga kestabilan pada garis perbatasan.
19

 China juga 

memberikan dukungan diplomatis kepada Korea Utara. Melalui dukungan 

diplomatisnya China menolak sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea 

Utara melalui UN Sancation, setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 

tahun 2006 dan 2009.
20

  

China yang telah menyepakati sanksi resolusi DK PBB 1718 dan 1874, 

namun tidak menerapkan kebijakan sanksi yang telah disepakatinya. Bahkan 

China melakukan perdagangan “dual-use and defense assistance” yang 

merupakan bahan material yang digunakan untuk senjata militer dan misil rudal 

balistik Korea Utara.
21

 Sehingga China memilih jalur diplomasi melalui sebuah 

perundingan  yang sebut dengan Six Party Talks yang diprakarsai oleh China. 

Perundingan ini diikuti oleh enam negara yang terdiri dari China, Korea Utara, 

Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia yang dibentuk pada tahun 

2003. Perundingan ini dibentuk untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam 
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mengatasi permasalahan nuklir di Semenanjung Korea.
22

 Pendekatan kerjasama 

ekonomi yang digunakan oleh China untuk membuat Korea Utara meninggalkan 

program nuklirnya dan berfokus terhadap pembangunan ekonomi negara. Tetapi 

metode pendekatan ini tidak berhasil, dikarenakan Korea Utara yang menerapkan 

kebijakan “Byungjing Line”. Kebijakan ini mengatur mengenai pemerintah Korea 

Utara yang memilih untuk menjalan program nuklirnya bersamaan dengan 

pembangunan ekonomi.
23

  

Bahkan dukungan yang diberikan oleh China selama ini membuat Korea 

Utara malah semakin berani menunjukkan pengembangan nuklirnya, dengan 

melakukan uji coba nuklir untuk yang ketiga kalinya pada tahun 2013. China 

merasa kecewa dengan sikap provakasi yang terus menerus dilakukan oleh Korea 

Utara, tindakan Korea Utara merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB.
24

 

Sikap Korea Utara yang semakin agresif dan tidak dapat ditebak membuat 

hubungan antara China dengan Korea Utara mengalami perubahan. Dulu 

hubungan kedua negara yang sangat dekat sebagai negara aliansi, sekarang 

hubungan kedua negara hanya sebatas “normal state to state” yang 

menggambarkan hubungan bilateral kedua negara.
25

 Perubahan hubungan kedua 

negara semakin terlihat jelas, ketika China memutuskan untuk menyepakati sanksi 

resolusi DK PBB 2094 pada tahun 2013. China yang menyatakan oposisinya 
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menentang keras uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara dan 

sepakat untuk memberikan sanksi yang lebih tegas.
26

 

  Menanggapi uji coba nuklir ketiga Korea Utara, China juga mengambil 

tindakan untuk menghentikan operasi bisnis dengan North’s Korea Foreign Trade 

Bank walaupun tindakan ini tidak diatur dalam resolusi DK PBB.
27

 Dibawah 

kepemimpinan Xi Jinping, China bahkan melakukan pelarangan ekspor “dual use-

items and technology” yang merupakan bagian dari sanksi ekonomi yang telah 

ditetapkan oleh Resolusi DK PBB 2094.
28

 Dikeluarkannya kebijakan ini tidak 

akan memberikan dampak yang berpengaruh besar terhadap perekonomian China. 

Ini dikarenakan mitra dagang terbesar China adalah Amerika Serikat sedangkan 

Korea Utara tidak termasuk ke dalam 10 mitra dagang China.
29

 Adanya 

peralangan ekspor teknologi ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap ekonomi 

Korea Utara dan membuat Korea Utara menghentikan program nuklir yang 

sedang dikembangkan.
30

 

Perubahan sikap pemerintah China dibawah kepemimpinan Presiden Xi 

Jinping, berhubungan dengan krisis nuklir Korea Utara dan provokasi yang 
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dilakukan dipandang sebagai sebuah konflik.
31

 Presiden Xi Jinping berfokus 

terhadap kelangsungan dan kestabilitasan negara Korea Utara dengan 

menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea melalui denuklirisasi.
32

 

Permasalahan denuklirisasi membuat pemerintah China mengambil sikap tegas 

dengan menerapkan seluruh sanksi yang telah ditetapkan oleh DK PBB kepada 

Korea Utara. Sikap tegas China dalam menciptakan denuklirisasi di Semenanjung 

Korea, menunjukkan hubungan China dan Korea Utara hanya sebatas kerjasama 

startegis dengan hubungan bilateral normal antar negara dan bukan lagi aliansi 

tradisional seperti sebelumnya.
33

  

4.2 Alasan China Menolak Penggunaan Sanksi Ekonomi ke Korea Utara 

 China dikenal sebagai negara yang memberikan dukungan diplomatisnya 

kepada Korea Utara. China sering kali menolak pemberian sanksi ekonomi 

kepada Korea Utara, sikap ini dilihat dengan penolakan China dengan penerapan 

sanksi ekonomi yang diberikan oleh DK PBB.
34

 China seringkali tidak 

menerapkan secara keseluruhan sanksi yang sudah ditetapkan oleh DK PBB, 

berdasarkan laporan dari Global Trade pada tahun 2007 China masih melakukan 

ekspor kendaraan ke Korea Utara. Tindakan ini bertentangan resolusi DK PBB 

1718 yang mengatur tentang pelarangan ekspor kendaraan ke Korea Utara. Pada 

tahun 2010 China kembali tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh 

DK PBB, dengan tetap melakukan eskpor senjata ke Korea Utara. Padahal sudah 
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jelas di dalam resolusi DK PBB 1874 mengatur tentang embargo senjata api ke 

Korea Utara.
35

  

 Bukan hanya tidak mematuhi sanksi yang sudah diatur oleh DK PBB, 

China juga menolak penggunaan kekuatan militer yang diajukan oleh Amerika 

Serikat pada saat perancangan resolusi DK PBB 1718. China juga menolak 

peraturan inspeksi terhadap kargo internasional yang masuk atau keluar dari 

Korea Utara untuk mendeteksi senjata yang berhubungan dengan material nuklir. 

Penolakan ini dilakukan karena jika dilakukan inspeksi kemungkinan akan 

menimbulkan eskalasi provakasi Korea Utara.
36

 China juga menolak sanksi 

ekonomi karena dampak dari sanksi ekonomi dapat membuat perekonomian 

Korea Utara runtuh.
37

 Beban dari sanksi yang diberikan kemungkinan akan 

banyak dirasakan oleh masyarakat Korea Utara, hal ini tentunya akan 

mencipatkan krisis kemanusiaan.
38

 China bahkan mencoba melemahkan isi dari 

resolusi DK PBB 1874. China mengajukan usulan untuk tidak menggunakan 

mekanisme yang mengikat dalam melakukan inspeksi kapal dan kargo yang 

keluar masuk wilayah Korea Utara.
39

  

Penolakan China dengan penggunaan sanksi ekonomi kepada Korea Utara 

bukan tanpa alasan, yang menjadi alasan China selama ini memberikan dukungan 

diplomatis dan ketidaksepakatannya dalam penggunaan sanksi ekonomi untuk 

menjaga kestabilan perekonomian Korea Utara. Bukan hanya untuk menjaga 
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perekonomian, tetapi juga untuk menjaga kestabilan pemerintahan Korea Utara 

agar tidak mengalami keruntuhan.
40

 Ketakutan pemerintah China adalah ketika 

Korea Utara mengalami keruntuhan negara akan memunculkan banyak pembelot 

yang menentang pemerintahannya dan memilih untuk keluar dari wilayahnya 

untuk menyelematkan diri. Hal ini, akan menimbulkan banyaknya pengungsi yang 

akan memasuki wilayah perbatasan China. Pemerintah China mencegah akan 

terjadinya hal ini, karena akan sangat merugikan negaranya.
41

 Untuk menghindari 

adanya keruntuhan negara pemerintahan Korea Utara, China mengedepankan 

adanya perundingan yang dilakukan antara Korea Utara, Amerika Serikat bersama 

dengan negara-negara lain yang memiliki kepentingan regional.
42

 

 Sehingga bagi China penggunaan sanksi ekonomi bukan jalan keluar 

untuk melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
43

 China menganggap 

bahwa pemberian sanksi ekonomi ke Korea Utara tidak akan membuat Korea 

Utara mematuhi peraturan dan tunduk terhadap sistem internasional. Bahkan 

penerapan sanksi ekonomi membuat Korea Utara semakin bersikap agresif dan 

tidak dapat dikendalikan lagi.
44

 Sehingga China memilih untuk menggunakan 

pendekatan kerjasama ekonomi agar Korea Utara mengikuti jejak China dalam 

melakukan reformasi ekonomi dan mampu membuat Korea Utara menghentikan 

pengembangan nuklirnya serta berfokus terhadap pembangunan ekonominya.
45

 

Pendekatan yang digunakan oleh China tidak berhasil membuat Korea Utara 
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mengehentikan program nuklir, tetapi dukungan yang selama ini diberikan China 

kepada Korea Utara membuat Korea Utara semakin meningkatkan pengembangan 

nuklirnya dan secara terus menurus melakukan uji coba nuklir. 

 Ketidakmampuan China untuk membuat Korea Utara menghentikan 

program nuklirnya, membuat China tidak dapat mengendalikan perilaku Korea 

Utara. Setelah uji coba nuklir ketiga China menunjukkan perubahan sikap dalam 

merespon sikap Korea Utara. Perubahan sikap pemerintah China ini ditunjukkan 

dengan China yang menyepakati pemberian sanksi ekonomi kepada Korea Utara 

setelah uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korea Utara.
46

 Kesepakatan 

China terhadap penerapan sanksi ekonomi ke Korea Utara disambut baik oleh 

negara anggota DK PBB yang selama ini mendukung penggunaan sanksi 

ekonomi. China menyepakati resolusi DK PBB 2094 dan berjanji untuk 

mengimplementasikan seluruh sanksi yang telah ditetapkan oleh DK PBB kepada 

Korea Utara. China juga berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi untuk 

menjaga keamanan regionalnya.
47

   

4.3 Hubungan Perdagangan Teknologi China dengan Korea Utara 

China adalah salah satu negara yang memiliki senjata nuklir dan rudal 

balistik, bukan hanya itu China juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

senjata kimia dan biologis.
48

 China telah memberikan suplai teknologi nuklir dan 

reaktor ke beberapa negara, yang termasuk dalam kategori negara proliferasi sejak 
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tahun 1980 hingga 1990 awal.
49

 Iran, Iraq, Libya, Syria dan Korea Utara 

merupakan negara-negara tujuan ekspor teknologi nuklir dan misslie China, 

bahkan China menyediakan ekspertis program missile ke negara-negara tersebut.
50

 

Pada tahun 1988 China bahkan telah memindahkan 36 DF-3 rudal jarak 

menengah ke Arab Saudi dan China menjadi negara yang memerikan pasokan 34 

DF-II jarak pendek kepada Pakistan pada tahun 1992.
51

 Perilaku China ini 

mendapat kecaman dari pemerintah Amerika Serikat, tindakan yang diambil oleh 

pemerintah Amerika Serikat dengan memberikan sanksi kepada perusahaan 

China.
52

  

Banyaknya tekanan dan sanksi yang diberikan kepada perusahaan China, 

membuat pemerintah China memperbaharui lisensi kontrol terhadap export dual-

use, missile-related goods and technologies.
53

 Tahun 2002 China mengeluarkan 

peraturan mengenai Regulations on the Export Control of Missile-related Items 

and Technologies dan Missiles and Missiles-related Items and Technologies 

Export Control List, peraturan ini membahasa mengenai daftar barang yang tidak 

termasuk dalam list kontrol akan mendapatkan kontrol dan adanya pembaharuan 

regulasi ekspor.
54

 Kontrol ekspor ini telah mengikuti standar peraturan 

internasional dan mengikuti standar Missile Technology Control Regime (MTCR), 

berbeda dengan sistem kontrol ekspor sebelumnya yang tidak menggunakan 
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standar kontrol ekspor internasional dan MTCR.
55

 China sebelumnya telah 

mengajukan permohonan anggota kepada MTCR namun tidak mendapatkan 

persetujuan sebagai anggota. Amerika Serikat merupakan salah satu anggota yang 

menolak masuknya China ke dalam MTCR dikarenakan Amerika Serikat tidak 

percaya terhadap China yang akan mematuhi peraturan kontrol ekspor sesuai 

MTCR.
56

 Walaupun bukan anggota MTCR China milih untuk menggunakan 

standar yang mirip dengan daftar standar ekspor yang digunakan oleh MTCR.
57

 

Semakin maju perkembangan teknologi membuat China terus 

mengembangkan teknologi nuklir, rudal dan missile baru di milikinya yang telah 

dimodernisasi.
58

 Peningkatan pengembangan teknologi nuklir, rudal dan missile 

membuat China meningkatkan jumlah transfer dan penjualan teknologi dan 

material yang berkaitan dengan nuklir, rudal dan missile ke negara lain.
59

 Korea 

Utara merupakan salah satu yang mendapatkan trasnfer teknologi yang berkaitan 

dengan pengembangan nuklir, rudal dan missile dari China.
60

 Sebagai negara 

aliansi terdekat yang berada dalam satu kawasan, Korea Utara membeli teknologi 

yang dibutuhkan untuk keperluan pengembangan nuklirnya dari China. Korea 

Utara sudah sejak lama mendapatkan transfer teknologi serta bahan material 
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nuklir dari China setalah runtuhnya Uni Soviet, negara pecahan Uni Soviet seperti 

Rusia juga memberikan transfer teknologi serta bahan material ke Korea Utara.
61

 

China dapat dikatakan ikut andil dalam pengembangan nuklir yang 

dilakukan oleh Korea Utara. Keterlibatan China dalam penjualan teknologi nuklir 

ke Korea Utara melalui Pakistan, dikarenakan China juga memberikan suplai 

teknologi ke Pakistan.
62

 Bukan hanya melalui Pakistan, berdasarkan laporan dari 

The National Security Agency (NSA) China menyediakan suplai teknologi yang 

berkaitan dengan program missile dan nuklir ke Korea Utara melalui perusahaan 

Hongkong.
63

 Pada April 2003 terdapat laporan dari The Director of Central 

Intelligence (DCI) bahwa, pada pertengan tahun 2002 Korea Utara mendapatkan 

kembali pembelian material dan komponen untuk pogram missile dan nuklir.
64

 

Bahan tersebut didapatkan dari suplai luar negeri, Korea Utara tidak memberikan 

secara spesifik siapa pihak tersebut. Korea Utara hanya menyebutkan bahwa 

mereka mendapatkan dari sebuah perusahaan Korea Utara di China.
65

  

Taiwan melakukan inspeksi secara mendadak terhadap Ho Li Enterprises 

yang mendapatkan pesanan dari Dadong Fang Lian Trading Company yang 

berada di Danding, China sejak bulan maret 2007 yang dicurigai memiliki 

hubungan dengan militer Korea Utara. Pemesanan yang dilakukan digunakan 

untuk mendapatkan dual use technology yang berteknologi tinggi, barang tersebut 

sudah berada di Korea Utara pada tahun 2010 yang digunakan untuk 
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pengembangan rudal balistik jarak jauh sejak awal 2011.
66

 China 

menyumbangkan truk transporter-erector-launche atau yang biasa disebut truk 

TEL yang digunakan untuk mengangkut rudal, 6 (enam) truk ini diekspor ke 

Korea Utara oleh China. China dan Korea Utara mengklaim bahwa truk yang di 

eskpor China ke Korea Utara digunakan untuk mengangkut kayu, sehingga ekspor 

truk ini tidak kenakan sanksi terkait masalah ekspor peralatan militer.
67

 Menurut 

ahli United Nations (UN) truk-truk  tersebut memang rancangan China, yang 

kemudian dijual oleh China Aerospace Science and Industry Corporation 

(CASIC) yang merupakan perusahaan yang membuat roket dan rudal Shenzhou.
68

 

Pada Agustus 2011 diketahui sebuah perusahaan terdepan milik  Korea 

Utara, Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) yaitu 

Changgwang Trading Corporation telah membeli 4 (empat) truk dari China.
69

 

Truk ini diduga merupakan truk yang dibeli dari CASIC karena desain truk sama 

seperti milik truk yang dibuat oleh China. Truk yang dibeli oleh Korea Utara 

digunakan sebagai kendaraan untuk peluncuran intercontinental ballistic missile 

(ICBM).
70

 Kendaraan ini dipamerkan dalam parade di Pyongyang untuk 

merayakan seratus tahun kelahiran Kim Il Sung. Sebuah perusahaan China juga 

diketahui telah membantu dalam pembangunan rudal jarak jauh melalui 
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KOMID.
71

 Perusahaan Korea Utara lainnya seperti Korea Ryongbong General 

Corporation telah membeli vanadium sebanyak 2 ton dari perusahaan China, yang 

digunakan untuk pengembangan rudal. Pengiriman vanadium ini melalui 

pelabuhan dailan yang berada di China.
72

  

4.4 Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri China 

 Sejak tahun 1949 fokus kebijakan luar negeri dan keamanan China adalah 

kedaulatan dan integritas teritorial, pembangunan ekonomi, penghormatan 

terhadap status internasional dan hubungan luar negeri China.
73

 Pada era 

reformasi prioritas kebijakan luar negeri China yaitu berfokus pada pembangunan 

ekonomi, mengacu pada usaha China selama ini dalam memastikan lingkungan 

eksternal yang stabil untuk memperbaiki standar hidup orang Tionghoa.
74

 Serta 

fokus pemerintah China, untuk berperan lebih aktif diranah sistem internasional.
75

 

China merupakan negara yang memiliki single party yaitu, Communist Party of 

China (CPC) yang merupakan partai yang sudah berkuasa di pemerintahan sejak 

tahun 1949.
76

 Untuk mengetahui gambaran struktur pemerintahan China agar 

memudahkan dalam mempelajari proses pembuatan kebijakannya, berikut 

merupakan gambar struktur pemerintahan China. 
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Gambar 4.3  
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Sumber : BBC, “China-Government and Human Rights” 

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri di China, komite tetap dari 

politbiro yang berada di posisi puncak pemerintah merupakan badan yang 

memiliki wewenang dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri.
77

 Selain 

komite tetap politbiro terdapat pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh dalam 

proses pembuatan kebijakan China yaitu, pemerintah dan partai tingkat tinggi, 

kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan kementerian ekonomi dan 

perdagangan luar negeri.
78

 Seluruh anggota dalam badan-badan yang terkait 
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dengan pengimplementasian kebijakan merupakan anggota dari CPC.
79

 Anggota 

komite tetap politbiro yang merupakan pejabat senior CPC adalah Presiden, 

Perdana Menteri dan Ketua National People’s Congress (NPC).
80

 Politbiro ini 

yang memiliki wewenang dalam pembuatan kebijakan China berdasarkan 

keputusan konsensus dan tidak transparan dalam proses pembuatan kebijakan.
81

 

Selain CPC yang merupakan badan tertinggi dalam birokrasi pemerintah China 

memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan, terdapat State Council atau 

Dewan Negara yang juga memiliki pengrauh dalam proses pembuatan kebijakan 

China.
82

 

 Dewan Negara ini memiliki tugas untuk mengusulkan kebijakan dan 

menentukan tujuan utama kebijakann China. Anggota dewan, state premier yang 

memiliki kesamaan peran dengan perdana menteri dengan bantuan beberapa wakil 

state premier bertugas mengawasi sistem pemerintahan. Untuk 

mengkoordinasikan penyusunan kebijakan di kementerian, Dewan Negara juga 

memiliki hak untuk membentuk Leading Small Groups (LGS).
83

 Badan 

pemerintah lainnya yang memiliki pengrauh dalam proses pembuatan kebijakan 

China adalah NPC. NPC adalah entitas parlementer yang secara prinsipnya 

memiliki tugas untuk mengawasi Dewan Negara.
84

 Dalam proses pembuatan 

kebijakan, NPC memberikan suaranya pada setiap setiap langkah awal kebijakan-
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kebijakan penting dibuat seperti five-year plans dan restrukturisasi 

pemerintahan.
85

 

 Setelah Dewan Negara mengajukan usulan kebijakan, kemudian kebijakan 

yang telah diusulkan tersebut di konsepkan serta diimplementasikan oleh 

Kementerian. Lalu kementerian bertugas untuk memprakasai kebijakan dalam 

cakupan yang lebih kecil, kemudian kebijakan ini diusulkan kembali kepada 

Dewan Negara untuk mendapatkan persetujuan terkait kebijakan yang diajukan 

oleh kementerian.
86

 Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, terdapat 

badan-badan yang memiliki peranan paling penting terkait isu-isu kebijakan luar 

yang krusial. Badan tersebut adalah CPC dan Politburo Standing Committe (PSC), 

PSC ini memiliki tugas mengawasi kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi 

hubungan China dengan beberapa negara besar seperti Rusia, Korea Selatan, 

Amerika Serikat dan Jepang.
87

 

 PSC juga mengurusi urusan yang berkaitan dengan keadaan darurat dan 

krisis internasional, seperti peristiwa internasional atau pertempuran yang terjadi 

di perbatasan. Setiap anggota PSC bertugas untuk menangani setiap isu strategis, 

Wang Qishan yang merupakan anggota PSC bertugas untuk menangani hubungan 

antara China dengan Amerika Serikat.
88

 Untuk hubungan China dengan Uni 

Eropa dipegang oleh Li Keqiang dan urusan hubungan antara China dengan Korea 

Utara ditangani oleh Zhang Dejiang, namun untuk seluruh tanggung jawab khusus 

                                                             

85 Ibid,  
86 Kreab Gavin Andreson, Loc,cit.,  
87 Linda Jakobson and Ryan Manuel, Op,cit. hlm.3 
88 Ibid,  



kebijakan luar negeri China di putuskan oleh ketua PSC. Ketua PSC dipimpin 

oleh Xi Jinping yang merupakan Presiden Republik Rakyat China.
89

  

 Proses pembuatan kebijakan luar negeri di China dapat dikatakan cukup 

rumit, hingga seringkali adanya tumpang tindih dalam proses pembuatan 

kebijakannya. Semua aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar 

negeri China menjalankan tugasnya mengatas namakan kepentingan nasional 

China, sehingga segala tindakan yang diambil oleh aktor-aktor tersebut dapat 

dibenarkan.
90

 Seeluruh aktor ini memiliki kedudukan yang sama dalam sistem 

kebijakan luar negeri China, hal ini membuat seluruh aktor ini tidak dapat 

mengeluarkan perintah untuk satu sama lainnya. Perintah dari badan yang lebih 

tinggi yang dapat mengeluarkan keputusan. Badan tertinggi ini adalah Sekretaris 

Jenderal Partai. Jabatan Sekretaris Jenderal Partai di pimpin oleh Xi Jingping, 

sehingga Xi Jinping menjadi aktor yang paling berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan kebijakan luar negeri China.
91
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