
BAB V 

ANALISIS  PELARANGAN EKSPOR “DUAL-USE ITEMS AND 

TECHNOLOGY” CHINA KE KOREA UTARA TAHUN 2013 SEBAGAI 

BENTUK IMPLEMENTASI RESOLUSI DK PBB No.2094 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alasan kenapa 

dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor “dual-use items and technology” 

China ke Korea Utara pada tahun 2013  yang dianalisa menggunakan konsep 

kebijakan luar negeri adatif milik Rosenau. Penulis akan menjelaskan secara 

detail pengaplikasian variabel dari konsep kebijakan luar negeri adaptif yang telah 

disampaikan oleh Rosenau untuk menganalisa fenomana yang penulis teliti. 

Berikut ini merupakan penjabaran analisa fenomena yang penulis teliti. 

5.1 External Change 

 Perubahan eksternal adalah perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal 

suatu negara yang membuat negara harus beradaptasi dengan perubahan 

lingkungan eksternal. Dalam perubahan eksternal terdapat tiga indikator yang 

mempengaruhi perilaku suatu negara dalam beradaptasi terhadap perubahan 

eksternal yaitu, great power structure, aliansi dan situational factors. Dimana 

nantinya perubahan eksternal ini akan mempengaruhi kebijakan yang akan 

diputuskan oleh suatu negara.
1
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5.1.1 Great Power Structure 

Dalam great power structure menjelaskan bagaimana polaritas negara dalam 

sistem internasional yang akan membentuk pola hubungan antar negara, melihat 

adanya great power didalam sistem internasional. Bagaimana distribusi kekuasaan 

antar negara dalam sistem internasional, untuk mengetahui power suatu negara 

dapat dilihat dari perekonomian, kapabilitas militer dan keanggotaanya dalam 

sebuah organisasi internasional.
2
 Didalam fenomena kebijakan China dalam 

menerapkan pelarangan ekspor dual-use items and technology yang merupakan 

bentuk implementasi dari resolusi DK PBB 2094, dapat dilihat dari bagaimana 

distribusi power yang ada di dalam DK PBB. Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan 

Korea Selatan merupakan negara-negara yang menyepakati resolusi DK PBB 

2094. 

Amerika Serikat yang merupakan anggota tetap DK PBB sedangkan Jepang 

dan Korea Selatan bukan anggota permanen di DK PBB. Rusia yang merupakan 

aliansi China dalam DK PBB juga merupakan anggota dewan tetap DK PBB sama 

seperti Amerika Serikat,  memilih untuk menyepakati DK PBB 2094 yang akan 

diberikan kepada Korea Utara. Polaritas ini akan penulis kaitkan dengan 

fenomena yang akan penulis teliti untuk menjelaskan alasan China menerapkan 

pelarangan ekspor sebagai bentuk implementasi resolusi DK PBB 2094. Penulis 

juga akan menjelaskan bagaimana peran negara-negara yang terlibat dalam kasus 

Korea Utara dalam DK PBB dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang 

dikeluarkan oleh China. 
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Amerika Serikat 

Bagi Amerika Serikat PBB merupakan pusat sistem keamanan pasca 

perang, prinsip dan tujuan PBB mencerminkan nilai dan kepentingan 

Amerika Serikat. Dalam piagam PBB menekankan pada tujuan untuk 

mencegah adanya konflik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, 

kerjasama internasional, toleransi dan kemajuan ekonomi dan sosial. Untuk 

dapat mencapai tujuan ini dibentuknya sebuah badan seperti DK PBB.
3
 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi anggota tetap 

DK PBB sejak 24 Oktober 1945, sebagai anggota tetap Amerika Serikat 

memiliki hak veto di DK PBB. Hak veto yang dimiliki sebagai anggota 

permanen menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang kuat di DK 

PBB. Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya dan hak veto yang 

dimiliki di DK PBB untuk membimbing PBB dalam membangun koalisi 

internasional dan memilih bagaimana dan kapan harus melakukan 

intervensi.
4
 Amerika Serikat menjadi negara terbesar pertama yang 

memberikan bantuan dana kepada PBB, Amerika Serikat memberikan 

sekitar $ 8 miliar setiap tahunnya untuk kontribusi sukarela. Sekitar $ 3 

miliar dari dana yang diberikan oleh Amerika Serikat masuk ke dalam 

anggaran pemeliharaan perdamain PBB.
5
 Dengan dukungan yang diberikan 
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oleh Amerika Serikat, DK PBB sudah melakukan banyak operasi penjaga 

perdamaian dan menjalankan misi pemeliharaan perdamaian.
6
  

Kontribusi yang diberikan oleh Amerika Serikat sejak November 1992 

hingga Maret 1996 yang mengirimkan personil dengan jumlah besar ke misi 

PBB di Somalia, Haiti dan bekas Yugoslavia yang ditempatkan pada bulan 

Oktober 1993.
7
 Tetapi pada bulan yang sama adanya delapan belas tentara 

Amerika Serikat yang berada di Somalia tewas. Bersamaan dengan adanya 

kesulitan yang dialami dalam operasi yang dipimpin oleh PBB di Haiti dan 

di Balkan, mengakibatkan adanya pergeseran strategis mengenai partisipasi 

Amerika Serikat dalam penjagaan perdamaian PBB. Pengalaman ini 

mendorong pembuat kebijakan Amerika Serikat, bahwa militer Amerika 

Serikat berfokus pada operasi tempur tradisional dan memberikan tugas 

penjagaan perdamaian ke negara lain. Keputusan ini ditandatangani oleh Bill 

Clinton pada Mei 1994, Amerika Serikat juga melepaskan diri dari 

komitmen militer atau polisi yang besar terhadap misi PBB.
8
 Hingga adanya 

penurunan jumlah kontribusi Amerika Serikat pada awal  tahun 2001 dari 

888 personil yang merupakan polisi dan militer yang dikirim ke Kosovo dan 

Bosnia-Herzegovina menjadi 87 personil pada akhir tahun 2010.
9
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Amerika serikat berperan penting dalam penjagaan perdamaian PBB, 

sebagai anggota tetap DK PBB Amerika Serikat secara konsisten memilih 

agenda penjagaan perdamaian. Pemerintahan Presiden Barak Obama juga 

membantu memastikan bahwa kongres mendanai penjagaan perdamaian 

PBB. Amerika Serikat juga telah mendanai program pelatihan pasukan 

militer dan polisi negara-negara anggota dan membangun keterampilan dan 

infrastruktur penjagaan perdamaian. Hal ini membuat Amerika Serikat 

sebagai pembangun kapabilitas bilateral terbesar dari negara anggota PBB 

manapun. 
10

 Amerika Serikat juga menjadi penyedia pelatihan, pembiayaan 

dan peralatan untuk misi Uni Afrika di Darfur dan Somalia. Amerika Serikat 

menghabiskan $280 juta untuk membangun dan mempertahankan camps 

yang menampung pasukan Angkatan Udara (AU) di seluruh Darfur.
11

 

Amerika Serikat juga terlibat dalam permasalahan nuklir Korea Utara, 

adanya ancaman untuk mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya oleh Korea 

Utara membuat pemerintahan Clinton memilih untuk melakukan negosiasi 

dengan Korea Utara. Pada bulan oktober 1994 negosiasi yang dilakukan 

menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai Agreed Framework. Dalam 

kerangka ini Korea Utara sepakat untuk membekukan fasilitas nuklirnya dan 

sebagai gantinya Korea Utara akan menerima pasokan bahan bakar minyak 

dan bantuan untuk pembangkit listrik tenaga air ringan.
12

 Namun pada masa 

pemerintahan Presiden George W. Bush menggunakan pendekatan yang 
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lebih keras dan skeptis terhadap kepatuhan Korea Utara terhadap 

kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Amerika Serikat sempat 

melakukan penangguhan pemasokan bahan bakar minyak dikarenakan 

kecurigaan mereka terhadap Korea Utara yang memperkaya uranium. 

Hingga pada tahun 2003 dibentuknya sebuah perundingan yang di namakan 

sebagai Six Talks Party.
13

 Perundingan ini tidak dapat menghalangi Korea 

Utara untuk mengembangkan program nuklirnya hingga pada tahun 2006 

Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertama dan menanggapi ini 

Amerika Serikat memberlakukan sanksi kontrol ekspor, sanksi yang 

menargetkan perdagangan dan transaksi keuangan serta upaya negosiasi 

kembali.
14

 

Kembalinya Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang kedua, 

pemerintahan Obama menanggapi dengan mendukung penuh untuk resolusi 

DK PBB 1874. Amerikat Serikat  meminta negara anggota untuk 

meningkatkan kewaspadaan terkait kegiatan pertukaran teknologi dan 

material nuklir Korea Utara dengan negara lain. 
15

 Hingga tiga tahun 

kemudian Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketiganya pada tahun 

2012. Amerika Serikat menanggapi sikap Korea Utara dengan menerapkan 

sanksi yang lebih tegas melalui resolusi DK PBB 2094, dengan menerapkan 

kontrol dan inspeksi terhadap kargo yang masuk dan keluar dari Korea 

Utara. Membekukan seluruh akses finansial bank yang digunakan oleh 
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Korea Utara untuk melakukan transaksi pembelian barang, serta pelarangan 

ekspor terhadap barang dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan 

nuklir Korea Utara.
16

 Keterlibatan Amerika Serikat dalam permasalahan 

Korea Utara sebagai bentuk kontribusi negaranya dalam menjaga 

perdamaian global.  

Rusia 

Sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan besar dilihat dari 

ukuran teritorial diantara sepuluh kekuatan global dengan ukuran eekonomi 

dan ekspor sumber daya alam utama, menjadikan Rusia sebagai negara 

dengan tanggung jawab global dan keterlibatan global di DK PBB sebagai 

anggota tetap.
17

 Meskipun merupakan salah satu anggota permanen DK 

PBB dibawah kepemimpinan Stalin,  Rusia menjaga jarak dari organisasi 

antar negara. Rusia bahkan tidak menggunakan hak veto atau abstain atas 

suara operasi kolektif PBB selama dekade pertama, tidak adanya dukungan 

finansial yang disediakan oleh Moskow dan tidak adanya personil pasukan 

yang ditugaskan untuk operasi penjagaan perdamaian. 
18

  Tetapi pada masa 

Khrushchev, Rusia menawarkan dukungan politik untuk sebagian besar 

operasi, walaupun belum menyediakan keuangan ata mengirimkan militer. 

Hingga pada tahun 1990 Rusia mulai mendukung hampir setiap operasi 
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perdamaian PBB tidak hanya secara politis, tetapi juga secara finansial serta 

memberikan kontribusi pengamat militer terhadap delapan operasi PBB.
19

 

Rusia berpartisipasi dalam misi penjagaan perdamaian di Republik 

Demokratik Kongo, Sudan, Sahara Barat, Liberia, Haiti, Timor Timur, 

Kosovo dan Timur Tengah. Antara tahun 2000 hingga 2012 kontribusi Rusia 

dalam penjaga perdamaian mengalami peningkatan antara 220 hingga 370 

pasukan berseragam baik militer atau polisi.
20

 Rusia juga merupakan salah 

satu negara yang terlibat dalam kasus di Semenanjung Korea. Selama krisis 

nuklir Korea Utara yang pertama tahun 1993-1994, Rusia berpihak pada 

Amerika Serikat dan mendukung ancamanan Amerika Serikat untuk 

memberlakukan sanksi PBB kepada Korea Utara. Pada tahun 1995 Moskow 

secara resmi membertahukan kepada Korea Utara untuk melakukan 

perjanjian aliansi tahun 1961.
21

 Namun Moskow mengalami kekhawatiran 

jika harus mengorbarkan Korea Utara akan melemahkan posisi Rusia di Asia 

Timur. Menteri Luar Negeri Rusia Evgeny Primakov pada tahun 1996 

melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan 

meningkatkan keterlibatan Rusia dalam urusan Korea Utara.
22

 

Moskow melihat adanya kesempatan untuk meningkatkan pengaruh 

internasional Rusia dengan memasukan diri ke dalam politik Semenanjung 
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Korea dengan memulihkan hubungan dengan Korea Utara. Pemerintah Putin 

menilai dengan membangun kembali hubungan dengan Korea Utara dan 

masih menjaga hubungan baik dengan Korea Selatan, akan membuat Rusia 

menjadi negara yang harus diperhitungkan di Asia Timur.
23

 Walaupun 

begitu Rusia tidak menyetujui tindakan provokatif yang ditunjukkan oleh 

Korea Utara. Sebagai salah satu anggota tetap DK PBB, Rusia mendukung 

sanksi DK PBB yang menghukum Korea Utara atas program rudal nuklir 

dan balistiknya. Tetapi Rusia bersama dengan China berupaya 

menyingkirikan tindakan keras yang diajukan oleh Amerika Serikat dan 

Jepang. Rusia akan menyepakati pemberian sanksi DK PBB, Jika China 

juga menyepakati sanksi tegas yang diberikan oleh DK PBB ke Korea Utara. 

Keterlibatan Rusia ini dikarenakan Rusia ingin menjaga perdamaian di 

Semenanjung Korea dan juga melindungi negara non-proliferasi global. 

Rusia akan merasa puas jika Korea Utara membekukan program nuklir dan 

misilnya, melihat denuklirisasi sebagai tujuan jangka panjang.
24

  

Jepang 

Jepang sebagai salah satu anggota masyarakat internasional yang 

bertanggung jawab, telah bekerja keras untuk menjaga perdamaian dan 

keamanan global. Partisipasi besar pertama Jepang dalam operasi 

pemeliharaan perdamaian PBB adalah pada tahun 1989, ketika 27 pemantau 

pemilu dikirim ke United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) di 
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Namibia.
25

 Adanya pemberlakuan undang-undang kerjsama perdamaian 

internasional, memungkinkan Jepang untuk mengirimkan tidak hanya 

personil sipil namun juga personil pasukan bela diri ke operasi penjagaan 

perdamaian PBB. Jepang berpartisipasi dalam beberapa operasi penjagaan 

perdamaian di Angola, Mozambik, El Salvador, Kamboja dan Timor Leste. 

Jepang pernah mengirimkan pasukan bela diri untuk membantu pengungsi 

Rwanda dan orang-orang Timor Leste yang terlantar sebagai bagian dari 

operasi kemanusian internasional. Bukan hanya bantuan personil saja, 

Jepang juga telah memberikan kontribusi bantuan berupa barang. Seperti 

pada tahun 2003 Jepang menyediakan bantuan untuk para pengungsi Irak 

seperti tenda dan di tahun 2004 Jepang menyediakan tenda untuk pengungsi 

Sudan di Chad.
26

  

Tidak hanya berkontibusi dalam kegiatan lapangan, Jepang juga 

berperan aktif dalam diskusi di PBB untuk meningkatkan efektivitas operasi 

penjagaan perdamaian. Sejak tahun 2005 Jepang bertugas sebagai ketua 

Kelompok Kerja Dewan Keamanan untuk operasi perdamaian.
27

 Jepang 

adalah satu negara yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan di 

Semenanjung Korea karena bagi Jepang, Korea Utara mengancam 

keamanan nasional Jepang. Bahkan Jepang memberikan dukungannya 

kepada Korea Selatan dalam keputusannya untuk meminta DK PBB untuk 
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mengadopsi sebuah resolusi melawan Korea Utara.
28

 Jepang bahkan 

berinisiatif dengan cepat  mengadopsi resolusi DK PBB 1874 sebagai 

bentuk tanggapan terhadap uji coba nuklir Korea Utara yang dilakukan pada 

bulan Mei 2009.
29

 Pada 28 Mei 2010 Jepang telah mengumumkan akan 

memperketat sanksi yang tegas kepada Korea Utara dengan memutuskan 

untuk menurunkan jumlah uang tunai individu yang diizinkan untuk dikirim 

ke Korea Utara. Pembatasan ini bertujuan untuk membatasi arus kas dari 

Jepang ke Korea Utara melalui etnis Korea Utara yang tinggal di Jepang.
30

 

Jepang juga memperketat batasan perjalanan dari atau ke Korea Utara 

pada tahun 2010,  parlemen Jepang juga memberikan otoritas kepada 

penjaga pantai untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal di laut 

lepas yang dicurigai membawa senjata atau teknologi nuklir Korea Utara.
31

 

Jepang memang merupakan salah satu negara yang selalu mendukung sanksi 

yang diberikan oleh DK PBB kepada Korea Utara, sebagai bentuk 

tanggapan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Korea Utara. Penyelesaian 

permasalahan denuklirisasi di Semenanjung Korea telah dilakukan dalam 

bentuk negosiasi dengan mengadakan perundingan dan Jepang merupakan 

salah satu negara yang terlibat didalam perundingan tersebut. 
32

 Keterlibatan 

Jepang dalam penjagaan perdamaian merupakan salah satu cara yang 
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digunakan untuk meningkatkan kekuatan negaranya di internasional. Serta 

membantu Jepang untuk memperluas kegiatan diplomatiknya dan 

memperkuat suara Jepang di dalam PBB untuk mendapatkan kursi permanen 

di DK PBB.  Dengan berkontribusi dalam penjagaan perdamaian PBB akan 

memberikan dampak positif dalam mempengaruhi peluang keberhasilan 

Jepang masuk menjadi anggota tetap DK PBB.
33

  

Korea Selatan 

Hubungan antara Korea Selatan dengan DK PBB dimulai sejak tahun 

1948 sebagai anggota tidak tetap, bergabungnya Korea Selatan untuk 

mendapatkan legitimasi dalam politik internasional agar mendapatkan posisi 

yang aman diwilayahnya. Korea Selatan ikut dalam melindungi hak asasi 

manusia pengungsi dan berusaha meningkatkan kapabilitas negaranya di DK 

PBB untuk menangani daerah konflik.
34

 Korea selatan ikut terlibat dalam 

operasi perdamaian koalisi pimpinan Amerika Serikat di Kazakhstan, 

Kyrgyzstandan Irak dengan mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk 

mendukung operasi. Komitmen Korea Selaran dalam penjagaan perdamaian 

dengan meningkatkan jumlah pasukan, saat ini Korea Selatan menyediakan 

lebih dari 600 penjaga perdamaian PBB dan mencapai 760 tenta pada bulan 

Juli 2012. Peningkatan kontribusi Korea Selatan dalam pemeliharaan 
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perdamaian PBB mencerminkan kemauannya untuk menjadi kontributor 

yang lebih proaktif.
35

 

Selama berada di DK PBB terdapat beberapa isu yang menjadi fokus 

Korea Selatan, yaitu isu nuklir Korea Utara. Walaupun sudah sejak lama 

Korea Selatan mencoba untuk menstabilkan hubangan dengan Korea Utara, 

negara Kim menolak untuk menegakkan kesepakatan bahkan mengabaikan 

prosedur PBB. Peluncur nuklir dan rudal balistik yang dilakukan oleh Korea 

Utara merupakan sebuah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan 

dan DK PBB mempertimbangkan sebuah respon yang tepat kepada Korea 

Utara.
36

 Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Sung Hwan menyebutkan 

peluncuran tersebut sebagai sebuah ancaman bagi perdamaian di 

Semenanjung Korea dan seluruh dunia. Oleh sebab itu, Korea Selatan 

memprioritaskan isu-isu mengenai Korea Utara selama masa jabatan Korea 

Selatan di DK PBB. Atas uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara 

mendorong Korea Selatan mendesak DK PBB untuk mengadopsi resolusi 

DK PBB 1718 pada tahun 2006 dan 1874 pada tahun 2009.
37

 

Dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara, Korea Selatan 

bekerjasama dengan negara aliansinya yaitu Amerika Serikat agar Korea 

Utara tidak mengembangkan senjata nuklirnya.
38

 Setelah pelaksanaan uji 

coba nuklir Korea Utara, Amerika Serikat  bersama dengan Korea Selatan 
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memustuskan untuk memasang sebuah baterai Terminal High Altituted Area 

Defends (THAAD) di Guam. Korea Selatan juga terlibat dalam perundingan 

yang dibentuk untuk melakukan negosiasi dengan Korea Utara.
39

 Selain 

terlibat dalam perundingan Korea Selatan selalu memberikan dukungann 

suaranya  terhadap resolusi sanksi yang diajukan oleh DK PBB kepada 

Korea Utara. Korea Selatan benar-benar memanfaatkan kesempatannya di 

DK PBB untuk fokus menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara dan 

menciptakan keadaan yang stabil di Semenanjung Korea. 
40

  

Dengan adanya multipolaritas yang terbentuk didalam DK PBB 

menunjukkan setiap negara memiliki power yang berpengaruh terhadap kebijakan 

yang nantinya akan dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan ini pun, nantinya 

akan mempengaruhi kebijakan yang akan di tentukan oleh suatu negara. China 

sebagai salah negata yang menjadi anggota dewan tetap DK PBB memiiki 

pengaruh terhadap segala keputusan yang nanti akan diambil oleh DK PBB. 

Sebagai negara yang memegang hak veto, China berhak untuk memutuskan 

apakah akan meyepakati sanksi resolusi yang akan diberikan kepada suatu negara 

atau bahkan tidak menyepakati sanksi tersebut.
41

 China telah banyak terlibat 

dalam menciptakan denuklirisasi di Semenanjung Korea, China bahkan 

mendapatkan mandat sebagai tuan rumah untuk mengadakan perundingan Six 

Talks Party. Keterlibatan China disini menunjukkan power negaranya di ranah 

sistem internasional dan kredibilitas negaranya. Sebelumnya China yang sering 
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tidak sepakat dengan penggunaan sanksi ekonomi kepada Korea Utara, memilih 

untuk menyepakati sanksi ekonomi yang tegas kepada Korea Utara. sikap ini 

ditunjukkan dengan kesepakatan China dengan resolusi DK PBB 2094.
42

 

Sebagai anggota tetap menunjukkan posisi China dalam DK PBB, seperti 

Rusia dan Amerika Serikat yang juga merupakan anggota tetap memiliki power 

yang sama dalam DK PBB. Jepang dan Korea Selatan juga merupakan negara 

yang terlibat dalam permasalahan di Semenanjung Korea, walaupun mereka 

bukan anggota tetap DK PBB mereka berpengaruh dalam menyelesaikan 

permasalahan nuklir Korea Utara.
43

 Mengingat negara aliansi mereka Amerika 

Serikat yang juga terlibat dalam menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara. 

Polaritas ini menunjukkan bahwa power yang dimiliki setiap negara akan 

mempengaruhi kebijakan yang akan dipilih. China, Rusia dan Amerika Serikat 

yang memiliki power dalam DK PBB menentukan apakah sanksi resolusi yang 

diajukan ke DK PBB dapat diterapkan ke Korea Utara atau tidak. Sedangkan 

Jepang dan Korea Selatan yang bukan anggota tetap, memberikan dukungan 

power negaranya kepada negara aliansinya Amerika Serikat agar keputusan 

negaranya dapat mempengaruhi kebijakan yang nantinya akan diputusakan.  

Seperti resolusi DK PBB 2094 yang mendapatkan suara penuh dari seluruh 

anggota DK PBB baik dari anggota tetap maupun anggota tidak tetap, sehingga 

resolusi ini disekapati dengah suara bulat. Sehingga resolusi ini dikeluarkan 
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sebagai bentuk sanksi yang diberikan kepada Korea Utara dan adanya kewajiban 

bagi seluruh anggota DK PBB untuk menerapkan sanksi resolusi ini. Kesepakatan 

terhadap sanksi resolusi ini tentunya akan berdampak terhadap kebijakan negara 

anggota DK PBB. Seperti hal China, sebagai anggota tetap yang terikat memiliki 

kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan apa yang telah disepakati 

sebelumnya di dalam DK PBB. Didalam sanksi resolusi DK PBB ini menyatakan 

bahwa, setaip anggota wajib untuk menerapkan pelarangan ekspor teknologi dan 

material yang disebutkan pada pasal 20 dalam resolusi DK PBB 2094.
44

   

Ketentuan yang telah di tetapkan ini, tentunya mempengaruhi kebijakan 

yang diambil oleh China. Sebagai negara anggota tetap mewajibakan negaranya 

untuk menerapkan kebijakan ini, sebagai bentuk kepatuhannya terhadap 

kesepkatan yang telah disetujui sebelumnya oleh negaranya sendiri. Sebagai 

negara yang memiliki power, keputusan untuk menerapkan kebijakan pelarangan 

ini akan menunjukkan kredibilitas power negaranya sebagai anggota tetap DK  

PBB. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ke Korea 

Utara yang dilakukan oleh China, dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan 

negaranya untuk menjaga power yang dimiliki dan menunjukkan keterlibatan 

negaranya dalam masalah internasional.  
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5.1.2 Aliansi 

 Aliansi merupakan pertemanan atau persekutuan yang terbentuk di karena 

adanya kesamaan pada suatu hal.
45

 Aliansi yang dimaksudkan dalam teori ini 

adalah aliansi yang ada dalam menyelesaikan permasalahan pada fenomena yang 

diangkat. Aliansi dalam fenomena ini adalah sebuah kerjasama yang dilakukan 

oleh negara-negara yang terlibat dalam menyelesaikan permasalahan di 

Semenanjung Korea. Adanya perubahan aliansi didalam DK PBB terkait 

permasalahan pemberian sanksi terhadap Korea Utara atas tindakan provokatif 

yang dilakukan dengan secara terus menurus melakukan uji coba nuklir. Selama 

ini dalam proses penyusunan draft resolusi sanksi yang akan diberikan kepada 

Korea Utara terdapat dua kubu yaitu negara-negara yang sekapat dengan 

pemberian sanksi ekonomi dan negara-negara yang tidak menyepakati sanksi 

ekonomi ke Korea Utara.  

Negara-negara yang tergabung dalam aliansi yang mendukung penerapan 

sanksi ekonomi ke Korea Utara adalah Jepang, Korea Selatan serta negara 

anggota dewan tetap DK PBB seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris serta 

negara anggota non tetap lainnya. Sedangkan negara-negara yang tidak sepakat 

adalah China dan Rusia. Terbentuknya aliansi ini dikarenakan adanya perbedaan 

pandangan mengenai penerapan sanksi ekonomi. Menurut Amerika Serikat 

beserta negara lainnya menganggap bahwa, dengan pemberian sanksi ekonomi 

yang tegas dapat menghentikan seluruh program nuklir yang dijalankan oleh 

Korea Utara. Sedangkan bagi China dengan penerapan sanksi ekonomi bukan 
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pilihan terbaik karena pemberian sanksi ekonomi akan membuat Korea Utara 

semakin tidak dapat terkendalikan.
46

  

 Tetapi setelah adanya pelaksanaan uji coba nuklir ketiga Korea Utara, DK 

PBB mengadakan sebuah pertemuan untuk membahas mengenai sanksi yang 

diberikan kepada Korea Utara sebagai bentuk tanggapan atas tindakan yang 

dilakukannya. Dalam perundingan ini terlihat adanya perubahan aliansi, dimana 

China yang selama ini tidak pernah menyepakati sanksi ekonomi di dalam 

resolusi DK PBB yang akan dijatuhkan kepada Korea Utara. Di dalam 

pembahasan sanksi resolusi DK PBB 2094, China di bawah kepemimpinan Xi 

Jinping untuk pertama kalinya menyepakati penggunaan sanksi ekonomi yang 

tegas kepada Korea Utara. Bahkan untuk pertama kalinya China dan Amerika 

Serikat melakukan kerjasama dalam penyusunan draf resolusi DK PBB 2094.
47

  

Kerjasama yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan China dalam penyusunan 

draft ini menunjukkan adanya pergeseran aliansi didalam DK PBB.  

 Perubahan aliansi yang terbentuk didalam DK PBB, terjadi dikarenakan 

China yang pada akhirnya menyepakati penggunaan sanksi ekonomi didalam 

resolusi DK PBB yang akan ditunjukkan kepada Korea Utara. Perubahan aliansi 

ini dapat dikatakan telah menunjukkan adanya perubahan posisi China yang 

bergabung dengan negara-negara yang telah menyepakati penggunaan sanksi 

ekonomi ke Korea Utara.
48

 Bahkan aliansi China yaitu Rusia yang awalnya sama 

seperti China, memilih untuk menyepakati sanksi ekonomi ke Korea Utara. 
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Kesepakatan Rusia dalam penggunaan sanksi ekonomi ini dikarenakan China juga 

telah menyepakati sanksi ekonomi ke Korea Utara.
49

 Pilihan untuk menyepakati 

pemberian sanksi ekonomi yang tegas didalam resolusi DK PBB 2094 ke Korea 

Utara, menunjukkan keberpihakan China dan Rusia ke Amerika Serikat dan 

aliansinya yang telah lama menyusulkan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.  

 Bergabungnya China dengan negara yang menyepakati sanksi ekonomi 

ini, tentunya merupakan tekanan yang terus diberikan oleh Amerika Serikat 

kepada China. Amerika Serikat yang selalu memberikan tekanan dan desakan 

kepada China agar menyepakati sanksi ekonomi yang akan diberikan kepada 

Korea Utara. Adanya dominsi negara yang menyepakati pemberian sanksi 

ekonomi juga menjadi salah satu alasannya. Bukan hanya itu perubahan aliansi ini 

juga dikarenakan fokus pemerintahan  Xi Jinping seperti apa yang telah 

disampaikan adalah untuk menciptakan perdamaian dan mewujudkan 

denuklirisasi di Semenanjung Korea, serta tidak ada siapapun yang boleh 

membuat kekacauan di regional. Perubahan aliansi ini dapat dilihat dengan 

diadakannya pertemuan bilateral summit yang dilakukan oleh presiden Xi Jinping 

dan presiden  Amerika Serikat Barac Obama di Sunnylands pada tahun 2013 

sebagai sebuah agenda agenda untuk membahas mengenai kerjasama diantara 

kedua negara dan dialog yang akan dilakukan untuk mencapai denuklirisasi nuklir 

Korea Utara.
50

 Presiden Xi Jinping memberitahukan bahwa China dan Amerika 

Serikat berada dalam posisi dan tujuan yang sama yaitu menciptakan perdamaian, 
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stabilitas dan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
51

 China dan Amerika Serikat 

memtuskan untuk memperdalam kerjasama militer meskipun masih adanya 

perbedaan pendapat diantara kedua negara dalam berbagai isu. Jenderal Korps 

Marinir Amerika Serikat Joe Dunford melakukan kunjungan ke pertahanan China 

di Beijing, serta melakukan pertemuan dengan Ketua People’s Liberation Army 

(PLA).
52

  

Kedua pejabat tinggi militer ini sepakat untuk terus mengembangkan 

hubungan militer dan membangun mekanisme komunikasi yang baru untuk 

mengurangi kesalahpaham. Dunford juga melakukan kunjungan ke pangkalan 

militer di PLA’s Northern Theater Command dan melakukan pelatihan militer 

bersama dengan militer China.
53

 Kerjasama ini dilakukan oleh kedua negara untuk 

dapat mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea, walaupun kita ketahui 

bahwa dalam banyak hal China dan Amerika Serikat tidak memiliki hubungan 

yang baik. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara memang untuk 

menangani permasalahan di Semenanjung Korea, sehingga dengan kesepakatan 

terkait resolusi DK PBB 2094 dapat membantu dalam menghentikan program 

nuklir milik Korea Utara. 

Adanya perubahan aliansi yang terjadi didalam DK PBB, menurut penulis 

dapat menjadi salah satu alasan penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi 
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dan material ke Korea Utara. China yang sudah memutuskan untuk bergabung 

dengan aliansi negara yang menyepakati sanksi ekonomi, menunjukkan posisi 

negara yang sepakat dengan penggunaan sanksi ekonomi. Resolusi sanksi DK 

PBB No.2094 menjabarkan sanksi ekonomi yang harus diterapkan ke Korea 

Utara. Salah satunya adalah penerapan pelarangan ekspor teknologi dan material 

yang berkaitan dengan nuklir Korea Utara. China menerapkan pelarangan ekspor 

teknologi dan material ini, merupakan salah bentuk implementasi dari resolusi 

yang telah dikeluarkan dengan suara bulat oleh DK PBB. Tekanan yang diberikan 

oleh Amerika Serikat, pada akhirnya membuat pemerintah China menerapkan 

kebijakan ini dikarenakan negaranya yang telah menyepakati penggunaan sanksi 

ekonomi ke Korea Utara juga menerapkan pelarangan ini sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh DK PBB. 

Perubahan aliansi China didalam DK PBB, tentunya mengharuskan negara 

untuk memenuhi permentian negara aliansi. Amerika Serikat yang selama ini 

mendesak China agar menerapkan kebijakan sanksi ekonomi ke Korea Utara, 

membuat negaranya harus mematuhi apa yang telah disepakati dengan aliansinya 

yang baru. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ke 

Korea Utara, menurut penulis dapat dikatakan sebagai bentuk pengaruh dari 

perubahan aliansi yang ada didalam DK PBB. Amerika Serikat yang meminta 

untuk China menerapkan sanksi ekonomi dengan salah satunya, menerapkan 

kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material yang berkaitan dengan 

pengembangan nuklir milik Korea Utara.  



Tidak hanya dikarenakan desakan dari Amerika Serikta, namun adanya 

kesamaan yang ingin dicapai terkait permasalahan ini menjadi pertimbangan 

China dalam menerapkan kebijakan pelarangan eskpor teknologi dan material ke 

Korea Utara. Dilakukannya penerapan pelarangan ekspor ini, diharapkan dapat 

dapat menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara, karena bahan dan 

teknologi yang dibutuhkan negara tidak dapat dimilikinya dengan adanya 

pelarangan ini. Penghentian pengembangan nuklir ini diharapkan dapat 

menciptakan denuklirisasi di Semenanjung Korea, hal ini menjadi tujuan bersama 

dari aliansi baru yang telah terbentuk sebelumnya. 

5.1.3 Situational Factor 

 Pemerintah seringkali mengeluarkan sebuah kebijakan sebagai bentuk 

adaptasinya terhadap keadaan eksternal negaranya. Situational factor dapat dilihat 

dari isu yang sedang terjadi di lingkungan internasional yang dapat mengancam 

suatu negara. Situasi ini membuat  negara mengambil sebuah keputusan dengan 

segera.
54

 Isu yang sedang berkembang di Semenanjung Korea menjadi sebuah 

fokus bagi masyarakat global untuk segera meredakan konflik yang semakin 

memanas. Berawal dari keluarnya Korea Utara dari Non-Proliferation Treaty 

(NPT), diaktifkannya lagi nuklir Korea Utara membuat eskalasi konflik di 

Semenanjung Korea.
55

 Pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara 

menjadi sebuah ancaman bagi negara nonproliferasi dan mengancam keamanan 
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regional di kawasan Asia Timur maupun keamanan internasional.
56

 Konflik di 

Semenanjung Korea semakin parah ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir 

beberapa sejak tahun 2006 hingga saat ini. 

 Korea Utara yang telah melakukan uji coba nuklir dan mendapatkan sanksi 

dari DK PBB, tidak membuat Korea Utara patuh tetapi balik mengancam akan 

melakukan uji coba rudal balistik antar benua.
57

 Isu nuklir Korea Utara menjadi 

fokus negara-negara seperti Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang dan 

Rusia untuk segera melakukan denuklirisasi. Mengingat Korea Utara telah 

memiliki dua perangkat nuklir yang menggunakan bahan plutonium, bahkan 

Korea Utara mampu untuk menciptakan 5 hingga 6 nuklir yang menggunakan 

bahan plutonium. Tidak hanya mengembangkan program senjata nuklir, Korea 

Utara juga telah mengembangkan senjata berbahan kimia dan biologis.
58

 

Peningkatan kemampuan Korea Utara dalam mengembangkan senjata pemusnah 

masal ini menjadi ancaman bagi negara-negara lain baik yang berada dalam satu 

kawasan hingga negara yang berada di luar kawasannya. 

 Isu nuklir Korea Utara menjadikan keamanan regional Asia Timur 

menjadi tujuan negara-negara DK PBB untuk menjamin keamanan internasional. 

Sikap provokatif Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir semakin membuat 

keamanan regional terancaman dan membuat negara tetangganya resah akan 

keamanan negara mereka. Semakin memanasnya konflik di Semenanjung Korea 
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ini ditakutkan akan dapat membuat pecahnya perang.
59

 Dikarenakan Korea Utara 

yang sangat sulit untuk diajak berkompromi untuk menghentikan program 

nuklirnya. Sehingga anggota DK PBB memilih untuk menerapkan sanksi kepada 

Korea Utara sebagai cara untuk menekan Korea Utara agar dengan segera 

menghentikan program nuklirnya. 

 Tetapi sanksi ini ternyata tidak mampu untuk menekan Korea Utara, 

namun membuat Korea Utara semakin meningkatkan pengembangan program 

nuklirnya. Peningkatan nuklir Korea Utara membuat eskalasi konflik di 

Semenanjung Korea. Melihat kondisi ini, membuat negara seperti China fokus 

mencapai tujuannya untuk menciptakan denuklirisasi dan membuat perdamaian di 

Semenanjung Korea agar terjaminnya keamanan regional Asia Timur.
60

 Sama 

seperti China, Amerika Serikat bersama dengan negara aliansinya Korea Selatan 

dan juga Jepang melakukan berbagai cara untuk dapat mencapai denuklirisasi di 

Semenanjung Korea dan menjamin keamanan regional. Isu nuklir Korea Utara 

menjadi prioritas untuk mewujudkan adanya denuklirisasi agar tercipta keamanan 

regional. Dikarenakan ketakutan selama ini adalah konflik di Semenanjung Korea, 

dapat pecah menjadi sebuah peperangan jika tidak dengan segera diselesaikan. 

Jika konflik ini menjadi perang akan menimbulkan banyak korban dan merugikan 

negara. 

 Untuk mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea adalah dengan 

menghentikan seluruh program nuklir yang dijalankan oleh Korea Utara. 

Penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material yang berkaitan 
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dengan nuklir Korea Utara yang dilakukan oleh China, dapat dikatakan sebagai 

salah satu bentuk cara yang digunakan untuk menghentikan seluruh program 

nuklir yang dijalankan oleh Korea Utara. Dengan pelarangan ekspor ini, Korea 

Utara tidak dapat mengakses bahan material dan teknologi yang dibutuhkan 

negaranya untuk dapat mengembangkan nuklir yang dijalankannya. Sehingga 

kebijakan pelarangan ini, menurut penulis dipengaruhi oleh isu denuklirisasi yang 

sedang ingin dicapai oleh China dan negara lainnya.  

Penerapan kebijakan pelarangan ini menjadi salah satu solusi yang dapat 

dilakukan China untuk mencapai denuklirisasi dan menghentikan program nuklir 

yang dijalankan oleh Korea Utara. dikarenakan China sebagai salah satu negara 

yang mengekspor teknologi dan material ke Korea Utara, dengan pelarangan ini 

negara tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan yang 

diperlukan untuk pengembangan nuklirnya. Dengan pertimbangan tersebut China 

berharap penerapan pelarangan ekspor teknologi dan material ini dapat 

menghentikan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, sehingga 

menciptakan denuklirisasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh China 

beserta negara lainnya yang terlibat dalam permasalahan ini. Oleh sebab itu, 

menurut penulis isu denuklirisasi yang sedang berkembang dan ingin dicapai oleh 

negara-negara ini. Isu ini memberikan pengaruhnya dalam pengambilan 

keputusan China, dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan 

bahan material yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Korea Utara. 



5.2 Structural Change 

 Perubahan struktural membahas mengenai perubahan yang terjadi di 

lingkungan internal negara yang dapat memberikan pengaruhnya terhadap 

kebijakan negara. Structural change ini dapat dilihat perubahan yang terjadi di 

masyarakat dan pemerintahan. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat 

dari geografis, size, sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, teknologi, 

struktur sosial dan opini publik. Sedangkan perubahan yang terjadi pemerintahan 

dapat dilihat dari struktur pemerintahan dan akuntabilitas politik.
61

 

5.2.1 Geografis 

 Keadaan geografis suatu negara dapat menjadi input dalam pengambilan 

kebijakan dikarenakan kondisi geografis berkontribusi terhadap lingkungan yang 

mempengaruhi hubungan dengan negara luar.
62

 China sebagai salah satu negara 

terbesat keempat di dunia yang memiliki dataran yang sangat luas. Keadaan 

geografis China ini dapat dilihat dengan luas wilayah yang mencapai 9,69 juta 

kilometer persegi, dengan iklim tropis dan memiliki suhu hangat sepanjangn 

tahun di daerah China Selatan sedangkan musim dingin diwilayah ujung timur 

laut.
63

 China yang memiliki garis pantai sepanjang 9.000 kilometer dengan 
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banyaknya pelabuhan yang baik, menjadikan daratan dan laut China sebagai 

kekuatan negaranya.
64

  

Keadaan goegrafisnya ini membuat China diberkati dengan memiliki 

daerah pesisir seperti pedalaman kontinental. Dengan China yang mendominasi 

garis pantai Asia Timur di daerah tropis dan subtropis Pasifik dan perbatasan 

selatan yang cukup dekat dengan Samudra Hindia yang dapat dihubungankan 

dengan jalan dan jaringan pipa energi. Tidak hanya itu China juga diberkati 

dengan memiliki kekayaan alam seperti mineral, hidrokarbon dan daratan Tibet 

yang kaya akan tembaga dan bijih besi, tentunya hal ini mempengaruhi hubungan 

eksternal China dengan negara lainnya.
65

 Sehingga penting bagi China untuk 

menjaga keamanan energi, logam dan mineral yang mendukung taraf hidup 

populasi yang besar, serta menjaga keberlangsungan perekonomian negara.
66

  

Luas wilayah China yang sangat besar mengharuskan negaranya menjaga 

keamanan negara di wilayah perbatasan. Kebangkitan China mempengaruhi 

geoplotik dan pengaruhnya di regional, serta bagaimana negaranya mencoba 

untuk mengendalikan senjata nuklir. China saat ini sedang melakukan ekspansi ke 

wilayah Asia Selatan, Asia Tengah dan Indo-pasifik, untuk membangun hubungan 

perdagangan rute maritim yang melintasi samudera hindia.
67

 Selain melakukan 

ekspansi demi mencapai kepentingan ekonomi negaranya, China saat ini juga 

berupaya untuk menjaga keamanan wilayah penyangganya dari konflik dan 
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ancaman yang datang. Ancaman yang datang dari wilayah Semenanjung Korea, 

wilayah ini berbatasan dengan timur laut China disepanjang Manchuria. Adanya 

sungai yang memisahkan wilayah perbatasan antara China dengan Korea Utara 

adalah sungai Yalu.
68

 Ancaman serius yang datang akibat adanya konflik di 

Semenanjung Korea, karena uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. 

Akibat uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korea Utara, membuat 

Amerika Serikat bersama sekutunya menguatkan angkatan militer diwilayah 

perbatasan. Penguatan kerjasama militer dilakukan oleh Amerika Serikat dengan 

Korea Selatan dan Jepang, dengan menempatkan tentara militernya diperbatasan 

Korea.
69

 Hal ini tentunya menjadi ancaman bagi keamanan domestik China 

dengan kehadiran militer Amerika Serikat diwilayah perbatasan. Kehadiran 

tentaranya ini memberikan tekanan terhadap geopolitik China diwilayah timur 

laut asia.
70

 Untuk menjaga keamanan wilayah perbatasannya, China mencoba 

untuk mendorong invansi Amerika Serikat di Asia. Salah satu caranya adalah 

dengan meredakan konflik yang diakibat oleh Korea Utara, setelah uji coba nuklir 

yang ketiga ketegangan konflik di Semenanjung Korea mengalami peningkatan. 

China mencoba bersikap tegas untuk meredakan konflik ini, karena akibat konflik 

ini mengakibatkan ancaman bagi keamanan dan kepentingan negaranya.  

Masalah geopolitik China yang mencoba untuk menjaga wilayah 

perbatasan dari adanya tekanan kehadiran tentara militer Amerika Serikat di timur 
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laut Asia, kehadiran militer Amerika Serikat diwilayah perbatasan Korea 

mengalami peningkatan sejak masa kepemimpinan Barak Obama.
71

 Peningkatan 

keamanan militer Amerika Serikat di perrbatasan, dapat dikatakan menjadi salah 

satu alasan mengapa pada akhirnya pemerintah China menerapkan kebijakan 

pelarangan ekspor teknologi dan material ke Korea Utara. Bukan hanya untuk 

mengusir dominasi Amerika Serikat, tetapi keputusan China menerapkan 

kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini agar dapat menekan Korea 

Utara untuk menghentikan program nuklir negaranya. Diterapkannya kebijakan 

pelarangan ekspor teknologi dan material, dimaksudkan untuk menghentikan 

akses Korea Utara terhadap material dan teknologi yang dibutuhkan oleh negara 

tersebut. Oleh sebab itu pelarangan ekspor teknologi dan material, diharapkan 

dapat mengehntikan seluruh pengembangan program nuklir yang dimiliki oleh 

Korea Utara. Penghentian program nuklir Korea Utara dapat meredakan konflik di 

Semenanjung Korea, serta membantu China mengusir dominasi tentara miliki 

Amerika Serikat diwilayah perbatasan. Sehingga dapat dikatakan, cara ini 

digunakan China untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan negaranya.   

5.2.2 Size 

 Size menjelaskan mengenai kapabilitas negara yang dilihat dari sumber 

daya manusia yang meliputi jumlah penduduk. China merupakan negara yang 

memiliki jumlah populasi terdapat, yang mencapai seperlima dari populasi dunia. 

Ketika China melakukan sensus untuk pertama kali pada tahun 1953, jumlah 

penduduknya mencapai 528 juta sedangkan pada tahun 2000 setelah melakukan 
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sensus kelima populasi penduduknya hampir meningkat dua kali lipat. Pada tahun 

tersebut penduduk China mencapai 1,2 miliar. Bahkan pada tahun 2005 jumlah 

populasi penduduk meningkat menjadi 1,3 miliar.
72

 Jumlah populasi penduduk 

yang mengalami laju pertumbuhan tinggi menjadi permasalahan bagi 

pemerintahnya, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah melakukan 

kebijakan pengendalian kelahiran.
73

 

 Kebijakan ini dinamakan one-child policy yang bertujuan untuk 

mengurangi laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kebijakan ini dapat 

dikatakan berhasil, walaupun China masih memimpin sebagai negara dengan 

jumlah penduduk yang sangat padat. Berdasarkan hasil sensus yang telah 

dilaksanakan, tingkat laju pertumbuhan penduduk China rata-rata pertahun selama 

periode 1982 hingga 1990 adalah 1,48%. Pada tahun 1991 hingga tahun 2000, 

jumlah laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,07% dan pada tahun 2001 hingga 

2010 laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,57%.
74

 Dapat dilihat bahwa adanya 

penurunan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dapat menjaga kestabilan jumlah penduduknya.  

 Jumlah penduduk yang padat akan mempengaruhi jumlah pasukan militer 

yang dimiliki oleh China. Dengan jumlah penduduk terpadat di dunia, menjadikan 

China sebagai negara yang memiliki jumlah tentara aktif sebanyak 2,993,000 
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miliar di dunia dan menduduk tingkat teratas dengan jumlah tentara terbanyak.
75

 

Pemerintah partai militer China juga sedang berusaha untuk meningkatkan 

kapabilitas militer angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut dan pertahanan 

rudal negaranya. Bukan hanya adanya peningkatan dalam jumlah pasukan militer, 

China juga telah meningkatka jumlah budget militer negaranya. Hingga tahun 

2013 jumlah total budget pertahanan militer China mencapai $114,3 miliar, 

mengalami peningkatan sebanyak 10,7% dari tahun sebelumnya. Padahal ditahun 

sebelumnya, pada tahun 2012 China menghabiskan $106 miliar untuk urusan 

pertahanan militer negaranya. Peningkatan anggaran militer di tahun 2013 guna 

untuk meningkatkan kondisi hidup dan pelatihan bagi pasukan militer, 

mendukung militer dalam mempromosikan aplikasi TI, memperkuat 

pengembangan senjata dan pelaratan baru dan teknologi tinggi dan meningkatkan 

kemampuan militer modern negara.
76

 Namun sayangnya, tidak dijelaskan secara 

lebih detail untuk pengeluaran anggaran militer sesuai dengan kebutuhan untuk 

peningkatan persenjataan militer maupun inovasi terhadap teknologi militernya. 

 Peningkatan anggaran dana militer China mengalami peningkatan dari 

tahun-tahun sebelumnya, peningkatan anggaran militer diperuntukan untuk 

pengeluaran personil, Operational and Maintaning (O&M) dan investasi 

pertahanan yang diperlukan untuk melakukan kontruksi militer dan Research and 

Development (R&D) bidang militer. Pengeluaran dana untuk seluruh kategori 

tersebut berbeda-beda, namun untuk dana investasi pertahanan, O&M dan 
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personilia mengalami peningkatan yang konstan hingga tahun 2010.
77

 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Central for Strategic & International 

Studies (CSIS) pada tahun 2012, China telah mengeluarkan anggaran dana militer 

sebanyakan $11,0-$11,7 miliar per kategori pada tahun 2000 dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2009 sekitar $18,3-$19,3 miliar per kategori.
78

  

 Seperti yang disampaikan oleh menteri keuangan, pada tahun 2013 

pemerintah China memberikan anggaran dana untuk pertahanan nasional 

sebanyak 720,168 miliar yuan untuk mendukung upaya untuk memperbaiki 

kondisi kerja dan hidup para personil tamtama. Membuat angkatan bersenjata 

lebih termekanisir dan berbasis teknologi untuk menjaga keamanan nasional. 

Dana untuk keamanan publik pada tahun 2013 sebanyak 202,937 miliar yuan, 

mengalami kenaikan sebanyak 7,9% dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana ini 

digunakan untuk pendanaan tingkat primer, departemen peradilan, keamanan 

publik dan mendukung penyedian bantuan hukum.
79

 Adanya peningkatan 

anggaran militer di tahun 2013 diperuntukan untuk dapat meningkatkan kondisi 

hidup dan pelatihan bagi pasukan militer, mendukung militer dalam 

mempromosikan aplikasi TI, memperkuat pengembangan senjata dan pelaratan 

baru dan teknologi tinggi dan meningkatkan kemampuan militer modern negara. 
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Hal ini pun disampaikan oleh kementrian pertahanan China melalui halaman 

resmi mereka.
80

 

 Peningkatan jumlah militer dan budget untuk pertahanan militer China 

dikarenakan jumlah populasi yang sangat padat, memberikan dampak terhadap 

jumlah pasukan militer yang dimilikinya. Adanya peningkatan budget ini 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasukan militer, serta inovasi terhadap 

senjata militer yang dimiliki China. Dengan jumlah tentara yang dimiliki oleh 

China, menjadikan negara sebagai negara yang memiliki tentara aktif terbesar di 

dunia, dan menjadikan negaranya sebagai negara dengan jumlah budget 

pertahanan militer terbesar kedua setelah Amerika Serikat.
81

 Peningkatan jumlah 

budget pertahanan China merupakan bentuk kebijakan militer untuk menjaga 

keamanan dan perdamaian di regional, pernyataan ini disampaikan oleh juru 

bicara parlemen China Fu Ying pada tahun 2013.
82

 Pengingkatan kekuatan 

pertahanan militer ini juga dilakukan oleh China karena masalah negara 

tetangganya di Asia Timur, yang merusak kestabilitasan regional dan membuat 

keamanan negaranya menjadi terancam.  

 Jumlah pasukan militer yang sangat banyak, membantu negaranya untuk 

meningkatkan penjagaan diwilayah perbatasan negaranya. Akibat ketidakstabilan 

regional, dikarenakan uji coba nuklir Korea Utara membuat kehadiran tentara 
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Amerika Serikat semakin gencar melakukan penjagaan diwilayah perbatasan 

sekutunya. Kehadiran tentara Amerika Serikat ini menjadi sebuah ancaman 

tersendiri bagi keamanan China, oleh sebab itu negaranya mencoba untuk 

meningkatkan pertahanan keamanan militer negaranya. Menurut penulis 

peningkatan jumlah militer dan populasi China, tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ke Korea 

Utara. Walaupun memang kita ketahui peningkatan kekuatan pertahanan militer 

dilakukan oleh China, dikarenakan ketidakstabilan di regional. Penerapan 

pelarangan ekspor teknologi dan material ini memang ditujukan untuk 

menghentikan program nuklir Korea Utara, sehingga tercipta denuklirisasi dan 

kestabilitasan regional. Namun peningkatan pertahanan militer China, tidak 

memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan 

material ke Korea Utara. 

5.2.3 Budaya dan Sejarah 

 Budaya dan sejarah dapat dilihat dari nilai atau norma yang ada dapat 

mempengaruhi arah kebijakan negara.
83

 Karakteristik budaya China sangat 

melekat dan tidak berubah dari masa lalu hingga abad sekarang ini. Peradabadan 

China dengan sejarah lebih dari 5000 tahun, merupakan negara yang sangat 

menghargai kedamaian. Pencapaian pedamaian, persahabatan dan harmoni 

merupakan bagian integral dari karakter orang China. Pada zaman kuno terdapat 

sebuah aksioma yang sangat populer di China, seperti “perdamaian adalah hal 

yang sanggat penting”, “carilah harmoni tanpa keseragaman”, “ganti senjata 
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perang dengan hadiah dari batu giok dan sutera”, “bawa kemakmuran untuk 

bangsa dan keamanan untuk rakyat”, “tingkatkan persahabatan dengan tetangga” 

dan “mencapai kedamaian universal”. Aksioma-aksioma ini telah menjadi sebuah 

nilai yang diadopsi secara turun temurun di China dari generasi ke genarasi.
84

  

Sebagai salah satu negara yang kuat di dunia, China tidak pernah terlibat 

dalam kolonialisme atau agresi. Pencapaian damai merupakan tradisi budaya cinta 

damai yang dimiliki bangsa China selama beberapa ribu tahun terakhir, 

menjadikan ini sebagai sebuah tradisi yang di wariskan dan diteruskan oleh 

generasi berikutnya.
85

 Nilai tradisi ini diterapkan dalam kebijakan luar negeri 

China pada masa lalu dan masa depan digunakan untuk mencapai cita-cita 

konfusionisme tentang kebajikan, kesabaran, kepercayaan dan persamaan. Bagi 

China kebijakan perdamaian  dapat menjadi jembatan untuk menjaga perdamaian 

dengan negara lain dalam waktu jangka panjang. Perdamaian dan stabilitas 

lingkungan internasional menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh negaranya. 

Penerapan kebijakan ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak berubah 

dalam waktu jangka panjang, karena sesuai dengan kepercayaan dasar yang 

dimiliki oleh orang-orang China yang mencintai perdamaian.
86

  

Pada abad ke 21 China secara resmi memperkenalkan nilai “harmonius 

world” yang digunakan untuk mencapai perdamian dan masyarakat yang 
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harmonis.
87

 Nilai “harmonius world” merupakan bagian penting dari sosialisme 

dengan karakteristik China, yang telah dikembangkan dan disempurnakan pada 

Seventeenth National Congress of the Comunist Party of China. Penerapan nilai 

ini menjadi penuntun bagi China dalam menangani hubungan dengan negara di 

seluruh dunia untuk menciptakan harmonisasi dunia.
88

 Nilai harmoni juga 

mencoba untuk mengajarkan cara menyelesaikan permasalahan dengan tidak 

menggunakan kekerasan atau militer, sehingga cara diplomasi atau negosiasi 

adalah cara yang disarankan. China pada masa pemerintahan Xi jinping berusaha 

untuk menciptakan lingkungan luar yang baik dan damai.
89

  

Kondisi lingkungan regional yang saat ini mengalami konflik membuat 

keamanan setiap negara terancam akan kondisi ini. Konflik nuklir Korea Utara 

yang tidak dapat diselesaikan melalui sebuah dialog atau perundingan. Membuat 

pemerintah China mengambil sikap tegas dalam merespon sikap provokatif Korea 

Utara, penerapan sanksi ekonomi menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan 

permasalahan ini. Sanksi ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk penerapan 

kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material. Sebagai salah satu cara yang 

digunakan oleh pemerintah China untuk menghentikan eskalasi konflik di 

Semenanjung Korea, agar dapat menciptakan perdamaian di regional Asia Timur.  
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Dengan adanya penerapan kebijakan pelarangan ekspor ini, pemerintah 

China mencoba untuk menutup akses Korea Utara akan bahan material dan 

teknologi nuklir yang digunakannya. Penutupan akses ini diharapkan dapat 

membuat Korea Utara menghentikan pengembangan program nuklirnya. 

Penghentian pengembangan nuklir ini diharapkan nantinya dapat menurunkan 

eskalasi konflik di Semenanjung Korea serta menjadi jalan untuk mencapai 

denuklirisasi. Kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini, memang 

ditujukan untuk dapat mencapai denuklirisasi seperti apa yang telah disampaikan 

dalam website resmi Kementerian Perdagangan China.
90

  

Keterlibatan negaranya dalam konflik ini menunjukkan tujuan negaranya 

untuk menciptakan perdamaian dan menjaga kestabilan di wilayah regionalnya. 

Seperti apa yang disampaikan oleh presiden Xi Jinping dalam pidato pertamanya 

di Boao Forum pada Maret 2013, menyampaikan bahwa “no one should be 

allowed to throw a region and even the world into chaos for selfish gains” secara 

tidak langsung pernyataan ini menyinggu pemimpin Korea Utara.
91

 Hal ini 

menunjukkan Presiden Xi yang sangat menjungjung perdamaian dan mencoba 

untuk menciptakan denuklirisasi sehingga dapat mengembalikan kestabilan di 

regional Asia Timur.
92

 Penerapan nilai harmoni dalam kebijakan China ini masih 

diteruskan, dilihat dari tujuan China ikut terlibat di dalam konflik ini untuk 
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menciptakan perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Kepercayaan 

negaranya akan cinta damai masih masih menjadi dasar dalam kebijakan luar 

negeri China, salah satunya adalah usahanya  untuk mewujudkan perdamaian di 

wilayah regionalnya.  

5.2.4 Pembangunan Ekonomi 

 Pembangunan ekonomi China selama beberapa tahun terakhir telah 

mengalami pertumbuhan rata-rata hampir 10% pertahun, sejak adanya reformasi 

ekonomi pada 1978 yang dilakukan oleh Deng Xiaoping. Setelah bergabung 

dengan World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001, China diakui sebagai 

mitra sejajar dalam komunitas ekonomi dunia.
93

 China telah terlibat dalam 

ekonomi global dan menjadi negara penyumbang arus investasi langsung luar 

negeri maupun internasional. China juga menjadi negara yang memberikan 

bantuan ke negara-negara berkembang, bukan hanya bantuan negaranya juga 

penyedia pinjaman terbesar.
94

 Sebagai ekonomi terbesar kedua, China dikenal 

dengan kegiatan industrinya dengan berbagai hasil produk yang telah diakui di 

seluruh dunia. Pertumbuhan GDP riil tahunan China yang mencapai 10% 

menjadikan negaranya sebagai produsen dan eksportir terbesar di dunia serta 

pemegang cadangan devisa. Pertumbuhan ekonomi China merupakan bentuk 
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keberhasilan reformasi ekonominya, yang menyebabkan perdagangan luar negeri 

lebih liberal membantu China untuk membuka diri dengan dunia.
95

 

Pertumbuhan ekonomi China dilakukan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas kehidupan, dengan memajukan urbanisasi dan 

pembangunan terpadu daerah etnis minoritas, daerah perbatasan dan daerah 

miskin. China juga mencoba untuk meningkatkan kulaitas dan kinerja 

pertumbuhan ekonomi, dengan menyediakan dana untuk memastikan kelancaran 

implementasi proyek sains dan teknologi nasional. Mendukung penelitian dasar 

dan penelitian tentang teknologi mutakhir dan mendorong inovasi teknologi 

perusahaan. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan 

terhadap pengembangan industri-industri yang sedang berkembang dan industri 

jasa modern.
96

 Sejak tahun 2002 kebijakan China telah semakin mendukung 

industrialisasi teknologi tinggi, bersama dengan dukungan untuk industri 

teknologi hijau yang baru lahir. Para pembuat kebijakan teknologi China telah 

mempromosikan sebuah inovasi ekonomi, Ministry of Science and Technology 

(MOST) adalah kunci dari pembuat kebijakan dan yang mengkoordinasikan serta 

mendanai lima proyek pengembangan teknologi terpenting China.
97

 

Lima proyek penting ini terdiri dari pertama teknologi kunci program 

penelitian dan pengembangan yang berfokus pada teknologi industri, kedua 
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program 863 yang berpusat pada penelitian dasar dan terapan mengenai pasar 

teknologi, ketiga program obor yang mendukung komersialisasi produk teknologi 

tinggi, keempat program 973 pendanaan proyek multi-disiplin pengembangan dan 

penggunaan teknologi di daerah pedesaan.
98

 Sejak tahun 2002 hingga 2012 China 

telah melakukan ekspansi besar terhadap ekspor manufaktor, ekspor berteknologi 

tinggi juga telah mengalami peningkatan, hingga China sekarang ini disebut 

dengan “the world’s factory”. China juga berfokus pada proyek industri untuk 

meningkatkan pangsa ekspor teknologi negaranya.
99

 Melalui perkembangan 

teknologi industriasilisasi ini China menjadi produsen utama barang-barang 

manufaktur, dengan ekspor utama adalah tekstil dan pakaian jadi, peralatan 

elektronik, peralatan telekomunikasi, mainan dan baja.
100

  

Untuk dapat mempertahankan pembangunan ekonomi negaranya, China 

menggunakan model ekonomi pasar sosialis dengan karakteristik China, model 

ekonomi ini mengkombinasikan antara kekuatan pasar ekonomi terbuka dengan 

peraturan negara untuk memaksimalkan keuntungan. Karakteristik ini yang 

membedakan ekonomi China dengan negara lainnya.
101

 Sejarah ekonomi dan 

politik yang panjang dan kompleks telah membentuk keputusan kebijakan luar 

negerinya. Perubahan sistem ekonomi dan politik sangat mempengaruhi tingkah 

laku dan perspektif pemimpin bangsa saat ini.
102

 Perubahan dalam perilaku 

kebijakan luar negerinya dengan mengadopsi posisi yang lebih konfrontatif, 

penggunaan kekuatan militer, sanksi ekonomi dan cara mengintimidasi lainnya 
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untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.
103

 Perubahan ekonomi ini juga 

mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri China, untuk menciptakan kondisi 

lingkungan regional yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi negaranya.
104

 

Pertumbuhan ekonomi yang cepat, membuat China telah mampu melakukan 

modernisasi militer dengan penekanan pada pembangunan kapasitas angkatan 

laut. People’s Liberation Army Navy (PLAN) memiliki misi untuk 

mempertahankan garis pantai China, untuk mengamankan sumber daya dan jalaur 

laut dari Laut China Timur sepanjang kepuluan Ryukyu, melalui Taiwan dan 

Filipina dan ke Selat Malaka di Laut China Selatan. China bahkan meningkatkan 

anggaran militernya dan melakukan modernisasi kekuataan, bersamaan dengan 

ekspansi ekonomi yang dilakukannya.
105

  

Dalam pembangunan ekonomi China tidak hanya membutuhkan kondisi 

yang damai dan stabilitas lingkungan eksternal, tetapi juga perlu menciptakan 

dunia yang harmonis untuk mendukung pembangunan ekonominya. China 

mempromosikan kerjasama dan dialog antar negara serta resolusi damai untuk 

menyelesaikan sebuah konflik agar dapat menjaga kestabilitasan domestik dan 

regional. China sedang mencapai keadaan ini dan membangun hubungan baik 

dengan negara tetangga untuk mencapai tujuannya.
106

 Lingkungan global yang 

dan stabil tidak hanya sebagai stabilizer untuk pembangunan, tetapi juga sebagai 

pondasi penting agar negara dapat mempromosikan koneksi dan integritas dengan 

sistem ekonomi internasional. Penerapan nilai “harmonious world” digunakan 
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untuk mempromosikan sebuah pandangan dunia yang harmonis serta untuk 

menghilangkan kesan China sebagai negara ancaman. China berharap dapat 

memperbaiki hubungannya dengan negara-negara tetangga melalui pendekatan 

bilateral dan multilateral dibawah kebijakan “good neighbor diplomacy”.
107

 

Melalui kebijakan ini, China berupaya untuk mengurangi ancaman 

keamanan dan untuk membangun lingkungan regional yang menguntungkan bagi 

pembangunan ekonomi negaranya. China membutuhkan perdamaian dan stabilitas 

untuk mengejar kerjasama ekonomi melalui pengembangan hubungan ekonomi 

dengan negara-negara tetangga.
108

 Tantangan China dalam mencapai kepentingan 

ekonomi dan keamanan nasionalnya adalah menjaga kestabilan lingkungan dan 

keamanan regionalnya.
109

 Kondisi regional yang mengalami eskalasi konflik 

akibat sikap provokatif Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir, membuat 

keamanan regional menjadi terancam akan terjadinya konflik yang lebih parah. 

Untuk tetap melanjutkan pembangunan ekonominya dan stabilitas sosial, China 

khawatir akan Korea Utara yang memberikan dampak negatif terhadap 

pembangunan ekonomi berkelanjutan negaranya.
110

 

Khususnya pada pengembangan program senjata nuklir Korea Utara yang 

menimbulkan ancaman ke China, dengan kemungkinan akan terjadinya konflik 

militer antara China, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Tidak hanya itu, akibat 

ancaman nuklir Korea Utara, membuat para investor asing yang akan masuk ke 
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China mempertimbangkan kembali investasi mereka akibat ketidakstabilan 

keamanan regional. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap 

pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial kawasan. Peran China di 

Semenanjung Korea untuk mencegah adanya perang, mencipatakan 

denuklirarisas, menjaga perdamaian dan stabilitas dan menyelesaikan konflik di 

Semenanjung Korea.
111

 Tidak hanya membutuhkan lingkungan yang stabil, 

pemerintah China juga sedang melakukan peningkatan teknologinya sendiri dan 

meningkatkan teknologi yang ditransfer dari negara maju unyuk membantu 

efisiensi inovasi di sektor manufaktor China. Berfokus pada pembangunan 

ekonomi dengan berbasis peningkatan teknologi industrialisasinya, China merasa 

keberatan untuk menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material 

ke Korea Utara.
112

  

Oleh sebab itu, kebijakan China dengan memberikan sanksi ekonomi, 

melalui penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan bahan material 

nuklir merupakan salah satu cara diambil oleh pemerintah untuk dapat 

menghentikan program nuklir Korea Utara. Kebijakan pelarangan ekspor 

teknologi dan material ini diharapkan dapat membantu proses denuklirisasi di 

Semenanjung Korea, sehingga perdamaian dan stabilitas keamanan regional dapat 

diwujudkan. Sehingga pemerintah China dapat berfokus terhadap pembangunan 

ekonomi negaranya. Oleh sebab itu untuk dapat mencapai kepentingan nasional 

negara untuk meningkatkan perekonomia negaranya, China memutuskan untuk 

                                                             

111 Ibid, hlm.234  
112 Jun Hou and Pierre Mohnen, 2012, “Impact of technology sourcing strategies in Chinese 

firms”, United Nations University, diakses dari https://unu.edu/publications/articles/impact-of-

technology-sourcing-strategies-in-chinese-firms.html#info pada 22 April 2018  

https://unu.edu/publications/articles/impact-of-technology-sourcing-strategies-in-chinese-firms.html#info
https://unu.edu/publications/articles/impact-of-technology-sourcing-strategies-in-chinese-firms.html#info


menerapkan kebijakan pelarangan ekspor dan teknologi ke Korea Utara. 

Walaupun kita ketahui bahwa Korea Utara merupakan mitra dagang bagi China, 

namun negara tersebut tidak termasuk dalam jajaran 10 besar mitra dagangan 

terbesar bagi China. Sebaliknya China adalah mitra dagang terbesar pertama bagi 

Korea Utara, sehingga penerapan kebijakan pelarangan ini tidak menjadi masalah 

yang akan merugikan bagi perekonomian China. Dikarenaan Korea Utara 

bukanlah mitra dagangn terbesarnya, tetapi dengan China menerapkan kebijakan 

ini Korea Utara akan kehilangan mitra dagang terbesarnya. Oleh sebab itu China 

memutuskan untuk menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan 

material ke Korea Utara, agar negara tersebut benar-benar menghentikan program 

nuklirnya jika tidak ingin kehilangan mitra dagang terbesarnya.  

Sehingga menurut penulis indikator pembangunan ekonomi menjadi input 

penting, dalam keputusan pemerintahan China menerapkan kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material ke Korea Utara. Untuk mencapai kepentingan 

negaranya mengembangkan perekonomian negara dan membutuhkan lingkungan 

stabil, dengan menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini 

diharapkan dapat menghentikan program nuklir Korea Utara. Penghentian 

program nuklir Korea Utara, dapat meredakan konflik dan mewujudkan 

kestabilitasan di regional sehingga tujuan China dapat terialisasikan. Keputusan 

China menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini tidak 

akan mengancam perekonomian negaranya, dikarenakan Korea Utara tidak terlalu 

banyak menyumbangkan devisa perdagangan ke China. Sehingga China dengan 

berani menerapkan kebijakan pelarangan ekpor teknologi dan material ini, demi 



mencapai denuklirisasi dan kestabilan regional untuk mencapai kepentingan 

pembangunan ekonomi negaranya.  

5.2.5 Teknologi 

 Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama mempengaruhi 

jalannya politik internasional. Teknologi merupakan salah satu faktor penentu 

utama dalam membentuk hubungan antar negara, serta menjadi alat untuk 

mempromosikan pembangunan ekonomi dan keamanan nasional. Pada masa lalu, 

perkembangan teknologi membantu dalam revolusi industri yang menciptakan 

sistem internasional yang modern.
113

 Negara-negara industri yang memiliki 

kecanggihan teknologi yang maju, mengumpulkan dan menjalankan kekuatan 

ekonomi dan militer mereka untuk dapat membangun supremasi di bagian dunia 

yang kurang maju. Teknologi telah memberikan dampak yang meluas dalam 

dinamika hubungan internasional, perkembangan teknologi yang maju juga 

menjadi salah satu faktor dalam kebangkitan China.
114

 

 Teknologi meningkatkan kekuatan China untuk mempertahankan sumber 

dayanya, pada awal abad ke 21 China telah menggunakan teknologi transportasi 

modern untuk membuat jaringan pipa, rel kereta api dan jalan raya sebagai 

penghubungan China dengan Central Asia dan Asia Tenggara. Jalur penghubung 

ini berfungsi untuk membawa bahan baku dan sumber energi. Bahkan China 

melakukan investasi besar dalam teknologi energi hijau, dimana energi ini 
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merupakan sumber energi terbarukan seperti matahari, angin dan teknologi 

nuklir.
115

 Perubahan perkembangan teknologi menentukan nasib bagi setiap 

negara, dikarenakan setiap negara bersaing untuk meningkatkan kemampuan 

teknologi negaranya agar lebih maju. China pada abad ke 21 bertekad untuk 

menjadi kompetitif secara global dalam melakukan inovasi teknologi, memiliki 

keunggulan teknologi dibandingkan negara lain. China ingin menjadi negara 

dengan kemampuan teknologi yang tinggi dan dapat terus melakukan inovasi 

terhadap teknologi yang dimiliki negaranya.
116

 

 Untuk dapat mencapai tujuan negaranya dalam pengembangan teknologi, 

pemerintah China telah melakukan peningkatan anggaran pada tahun 2013 untuk 

ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 252,991 milliar yuan, telah mengalami 

peningkatan sebanyak 10,4% dari tahun sebelumnya.
117

 Peningkatan anggaran ini 

akan digunakan untuk memastikan kelancaran implementasi sains nasional dan 

proyek teknologi, serta mendukung penelitian tentang teknologi mutakhir dan 

teknologi generik. Dana ini juga digunakan penelitian kepentingan publik melalui 

program 863 teknologi kunci nasional dan proyek penelitian khusus dalam 

pelayanan publik industri. Pemerintah China akan memanfaatkan peranan dari 

dana negara untuk mendorong penerapan kemajuan sains dan teknologi, 

mendorong maju pembangunan kapasitas untuk menyediakan layanan publik 

untuk ilmiah dan inovasi terhadap teknologi regional. Pengembangan teknologi 
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ini diupayakan untuk membawa kemajuan pada ilmiah dan teknologi dalam 

jangkauan orang biasa di tingkat komunikasi akan dipercepat.
118

  

 China juga dikenal dengan kemampuan teknologi senjata nuklir dan rudal 

balistik yang canggih, bahkan negaranya juga mengembangkan kemampuan untuk 

menciptakan senjata kimia dan biologis.
119

 Semakin berkembangnya teknologi 

membantu China dalam melakukan modernisasi senjata nuklir dan rudal 

balistiknya.
120

 China mencoba untuk mempertahankan posisi negaranya sebagai 

negara pemilik senjata nuklir di regionalnya, selain Korea Utara yang juga 

memiliki senjata nuklir. Ambisi Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya 

dan keluar dari Non-Proliferation Treaty (NPT) pada tahun 2003, dikhawatirkan 

akan membuat negara lain akan mengikuti jejak Korea Utara untuk keluar dari 

NPT. Ketakutan China akan kemunculan Korea Selatan, Taiwan dan Jepang 

memilih untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai bentuk pertahanan negara, 

akibat nuklir Korea Utara yang tidak dapat dikendalikan lagi.
121

 

 Nuklir Korea Utara yang tidak dapat kendalikan lagi telah mengancam 

keamanan setiap negara. Hal ini membuat setiap negara berusaha untuk 

mempertahankan keamanan negaranya dari ancaman nuklir Korea Utara. China 

tidak ingin akibat konflik nuklir di Semenanjung Korea, membuat negara tetangga 

lain memilih untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai pertahan diri. 
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Keterlibatan China dalam menyelesaikan permasalahan nuklir adalah untuk 

mencapai perdamaian dan tetap menjaga eksistensinya sebagai negara pemilik 

nuklir di regional selain Korea Utara. Kebijakan China belakangan ini dalam 

merespon uji coba nuklir Korea Utara, memberikan sanksi ekonomi sesuai apa 

yang telah disepakati oleh DK PBB dengan menerapkan kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material yang berkaitan dengan nuklir. Kebijakan 

pelarangan ekspor dan teknologi dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah China 

untuk membuat keadaan di regional menjadi aman dan menjaga eksistensinya 

sebagai salah satu negara pemilik nuklir.  

Bukan hanya untuk menjaga dominasi China sebagai negara pemiliki 

nuklir di regionalnya, China juga berusaha untuk menghentikan seluruh 

pengambangan nuklir Korea Utara. Sebagai salah satu negara yang menjadi 

pensuplai teknologi yang berkaitan ke Korea Utara, China mencoba untuk 

menutup seluruh akses negara tersebut terhadap teknologi yang dibutuhkan 

negaranya untuk pengembangan nuklir. Selama ini China memang dikenal 

sebagai salah negara mitra dagangan teknologi maupun bahan yang berkaitan 

dengan pengembangan teknologi nuklir ke Korea Utara. Bukan hanya sebagai 

pensuplai teknologi, China sebelumnya juga pernah mengirimkan ahli teknisi 

nuklir negaranya ke Korea Utara. Amerika Serikat yang mengetahui hal tersebut, 

mencoba mendesak China agar menyepakati sanksi pelarangan ekspor ini, karena 

menurut negaranya dengan bantuan kerjasama China dalam penerapan pelarangan 

ekspor ini dapat menghentikan program nuklir Korea Utara. 



Melalui kebijakan pelarangan ekspor dan teknologi ini pemerintah China, 

mencoba untuk menghentikan akses tehadap bahan maupun teknologi yang 

dibutuhkan untuk pengembangan nuklir, rudal dan senjata kimia yang digunakan 

sebagai senjata pemusnah masal. Berdasarkan data yang dikeluarkan pada tahun 

2013, sebanyak 56% barang dan teknologi yang ada dalam daftar pelarangan 

ekspor “dual use-items and technolgy” merupakan bahan yang dibutuhkan oleh 

Korea Utara untuk pengembangan nuklir. Sedangkan 32% lainnya dari daftar 

yang dilarang merupakan bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan rudal dan 

senjata kimia maupun biologis.
122

 Dapat dikatakan hampir sebagian kebutuhan 

akan teknologi dan material yang dibutuhkan oleh Korea Utara untuk 

mengembangkan nuklir dan rudal sebagai alat pemunas masal, mendapatkan 

suplai dari China. Bukan hanya untuk pengembangan nuklir dan rudal, Korea 

Utara juga mendapatkan suplai bahan kimia dan biologis yang digunakan oleh 

negaranya untuk membuat virus yang mematikan. Sehingga memang dibutuhkan 

kerjasama dari pemerintah China dalam penerapan kebijakan pelarangan ekspor 

ini, untuk dapat menghentikan program nuklir Korea Utara. Tidak mengherankan 

jika Amerika Serikat mendesak China untuk menerapkan sanksi ekonomi yang 

tegas, salah satunya adalah kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material 

yang berkaitan dengan nuklir Korea. Kebijakan ini dipilih karena memang Korea 
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Utara mendapat hampir sebagain teknologi dan material yang dibutuhkan dari 

China.  

 Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi di China, 

menjadi salah satu input penting dalam pengambilan kebijakan pelarangan ekspor 

teknologi dan material ke Korea Utara. Dengan China menerapkan kebijakan 

pelarangan ini, diharapkan dapat menutup seluruh akses Korea Utara terhadap 

teknologi dan material yang dibutuhkan negaranya untuk mengembangkan nuklir. 

Hal ini juga dilakukan agar China dapat mempertahankan eksistensi negaranya 

sebagai negara pemiliki nuklir di regional. Dikarenakan negaranya tidak ingin 

negara-negara tetangga di regionalnya ikut untuk mengembangkan nuklir sebagai 

bentuk pertahanan atas ancaman nuklir Korea Utara. Penerapan pelarangan ekspor 

teknologi dan material ini menjadi efektik, mengingat China adalah satu mitra 

dagangan Korea Utara terkait teknologi dan material yang dibutuhkan negaranya. 

Sehingga dengan penerapan pelarangan ekspor yang dilakukan oleh China benar-

benar dapat menghentikan seluruh program nuklir yang dijalankan oleh Korea 

Utara. 

5.2.6 Struktur Sosial 

Struktur sosial merupakan tatanan di dalam masyarakat yang biasanya 

menunjukkan status atau kelas mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pada 

jaman China klasik struktur sosial masyarakatnya dikelompokkan berdasarkan 

kekayaan yang dimiliki, terdapat 5 kelas sosial yang berbeda-beda. Sistem 

pengelompokan kelas ini didasarkan pada struktur Fengjian, dimana yang kayak 

akan lebih kuat dari kelas sosial yang lain. Urutan kelas sosial China pada jaman 



dahulu yaitu Raja dan keluarganya, Kelas Shi, Kelas Nong, Kelas Gong dan yang 

paling bawah adalah Kelas Shang.
123

 Raja dan keluarganya berada di kelas paling 

atas, dikarenakan mereka merupakan orang yang paling kaya dan dihormati oleh 

masyarakat. Raja dan keluarganya merupakan orang-orang yang memiliki banyak 

tanah dan membuat undang-undang yang harus dipatuhi oleh masyarakatnya. 

Kelas ini juga dimiliki oleh para prajurit yang dianggap sebagai warga negara 

kedua yang dihormati oleh masyarakat.
124

 

 Kelas kedua adalah Kelas Shi yang merupakan cendekiawan bangsawan 

pada masa dinasti Zhou dan Shang kuno. Orang-orang kelas Shi pada jaman 

dahulu ditugaskan untuk melayani masyarakat sipil China kuno. Kelas Shi juga 

memiliki kemampuan prajurit yang baik dan pengetahuan yang sangat dihormati. 

Kelas ketiga adalah Kelas Nong yang merupakan kaum petani, yang 

menghasilkan makanan yang dibutuhkan pada masa itu. Sehingga mereka pun 

dihormati, walaupun kelas ini tidak mendapatkan hak istimewa seperti kelas 

Shi.
125

 Kelas Nong memiliki standar kelas yang lebih tinggi dibandingkan kelas 

lainnya, dikarenakan mereka memiliki tanah sendiri dan menghasilkan makanan 

untuk semua masyarakat.  

Kelas keempat adalah Kelas Gong, merupakan para pengrajin atau biasa 

disebut buruh pada masa China kuno. Kelas ini tidak memiliki kepemilikan tanah 

sendiri, namun mereka memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan uang. 

Kelas Shang merupakan kelas terakhir dalam struktur sosial China masa kuno, 
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kelas ini merupakan orang-orang pedagang. Masyarakat kelas ini mendapatkan 

kekayaan dari hasil berdagang dan kekayaan tersebut untuk mereka sendiri. Hasil 

kekayaan yang mereka miliki dengan bekerja kelas dapat membantu menaikan 

status sosial mereka.
126

 

 Pada abad 21 struktur sosial pada masyarakat China telah mengalami 

perubahan dari struktur sosial yang diterapkan pada masa China kuno, sehingga 

perubahan ini menciptakan kelas sosial yang baru. Struktur sosial yang ada di 

China pada saat ini dikelompokkan berdasarkan pekerjaan. Terdapat 10 kelompok 

sosial yang sekarang ini ada di masyarakat China, yaitu pertama Administrator 

dan pemerintah yang merupakan orang-orang pemerintahan dan partai Komunis 

yang memegang jabatan kepemimpinan dan eksekutif.
127

 Manajemen merupakan 

orang-orang yang bekerja di perusahaan miliki negara, perusahaan investasi asing 

dan perusahaan swasta. Pemilik usaha swasta adalah orang-orang yang memiliki 

modal usaha swasta dan mempekerjakan orang. Profesional adalah para 

profesional yang bekerja di bidang ilmiah dan teknologi di berbagai negara 

bagian, pemerintah lokal atau industri. Asisten dan staf bantuan adalah orang yang 

bekerja membantu orang pemerintaha, partai, institusi atau perusahaan.
128

  

Pengusaha swasta terdiri dari orang yang memiliki modal kecil, 

mendirikan sebuah usaha kecil dengan skala produksi yang kecil pula. Personel 

layanan merupakan orang-orang bekerja di industri jasa yang melakukan 

pekerjaan tenaga kerja atau non-kerja. Produsen adalah orang yang bekerja di 
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bidang industri konstruksi dan manufaktor. Sebagai besar orang yang bekerja di 

bidang ini merupakan orang yang berasal dari pedesaan.
129

 Petani merupakan 

orang yang mendapatkan penghasilan utama dari pertania, perkebunan, 

peternakan dan perikanan. Terakhir adalah para pekerja paruh waktu, orang yang 

tidak bekerja atau pengangguran dan orang yang telah kehilangan pekerjaan.
130

  

Perubahan struktur sosial yang ada di China ini, menurut penulis dapat 

memberikan pengaruhnya terhadap kebijakan China ke Korea Utara. Adanya 

struktur sosial tertinggi diduduki oleh pejabat pemerintah dan pemegang 

kekuasaan di partai, memiliki akses untuk ikut terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan. Para elit politik ini memiliki kekuasaan untuk dapat memberikan 

pengaruhnya kepada kebijakan pemerintahan, melalui kekuasaan dipemerintahan. 

Banyaknya tentangan yang ditunjukkan oleh para pejabat pemerintah China 

kepada Korea Utara yang telah melakukan uji coba nuklir ketiga. Pemerintahan 

China yang dibuat frustasi dengan sikap Korea Utara, memutuskan untuk 

memberikan sanksi ekonomi yang tegas kepada negara tersebut.  

Para pejabat pemerintah China yang menentang uji coba nuklir Korea 

Utara, salah satunya adalah menteri luar negeri China Wang Yi yang menyatakan 

bahwa dirinya menentang dengan keras tindakan Korea Utara setelah 

dilaksanakannya uji coba nuklir ketiga pada tahun 2013.
131

 Kementerian luar 

negeri China juga telah menyampaikan kepada sekretaris jenderal UN Ban Ki-
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Monn, bahwa negaranya mendukung seluruh sanksi yang akan diberikan kepada 

Korea Utara. Wang Yi juga menyatakan bahwa pemimpin China tidak akan 

membiarkan para pembuat masalah mengancam keamanan China, pernyataan ini 

sampaikan pada April 2013.
132

 Pakar Korea Utara yang bernama Zhu Feng 

merupakan wakil direktur Pusat Studi Internasional dan Strategis di Universitas 

Beijing, mengatakan dengan penerapan kontrol ekspor terhadap teknologi 

merupakan sinyal yang dapat digunakan untuk menghentikan kemampuan nuklir 

Korea Utara. Pernyataan ini disampaikan setelah dilaksanakannya uji coba nuklir 

ketiga pada bulan Februari 2013 oleh Korea Utara.
133

 Pakar Korea Utara lainnya 

yang tidak ingin disebutkan identitasnya karena posisinya di pemerintahan, 

menyatakan bahwa China sudah tidak bisa menerima sikap pemerintah Korea 

Utara yang semakin agresif. Beliau menyatakan bahwa kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan materia ke Korea Utara merupakan tindakan yang praktis 

untuk menunjukkan sikap ketidaksukaan China terhadap tindakan Korea Utara.
134

  

Penolakan terhadap nuklir Korea Utara yang disampaikan oleh para elit 

politik dan pejabat pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan China ke Korea Utara. Kedudukan sosial tertinggi dan 

kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dan elit politik ini, dapat 

menjadi jalan bagi mereka untuk menyampaikan pendapat mereka terkait 

ketidaksepakatan akan uji coba nuklir Korea Utara. Pendapat yang disampaikan 
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dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam memutuskan 

sikap yang akan diambil dalam merespon uji coba nuklir Korea Utara. Dengan 

dukungan yang diberikan oleh elit politik maupun pejabat pemerintah akan 

penerapan sanksi ekonomi ke Korea Utara, dapat menguatkan keputusan 

pemerintah untuk menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan 

material sebagai salah satu bentuk implementasi dari sanksi ekonomi. Para ahli 

akademisi yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan China, mengatakan bahwa 

melalui kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini dapat 

menunjukkan bahwa China menentang dengan tegas pengembangan nuklir Korea 

Utara.  

Melalui kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan maerial, pemerintah 

China juga berusaha untuk menekan Korea Utara agar dengan segera 

meninggalkan pengembangan nuklirnya. Walaupun bukan hanya elit politik yang 

terlibat dalam pemutusan kebijakan ini, tetapi masih adanya para pengusaha yang 

berkaitan dengan kebijakan ini ikut terlibat dalam proses pembuatan daftar barang 

yang dilarang. Dikarenakan perusahana mereka yang memproduksi barang dan 

teknologi yang akan dilarang untuk dieskpor ke Korea Utara. Oleh sebab itu 

pemerintah juga bekerjasama dengan para pengusaha, untuk semakin 

memperketat araus kontrol ekspor barang dan teknologi yang akan dikirim ke 

Korea Utara. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan sanksi ekonomi yang 

ditujukan kepada Korea Utara, agar negara tersebut menutup seluruh 

pengembangan nuklir yang dimiliki. Menurut penulis dengan adanya akses yang 

dimiliki oleh para elit politik didalam pemerintahan dapat memberikan 



pengaruhnya kepada proses pembuatan kebijakan pelarangan ekspor teknologi 

dan material ke Korea Utara.  

5.2.7 Opini Publik 

 China memiliki pengguna internet terbesar di dunia, pada akhir tahun 2013 

jumlah pengguna internet mencapai 618 juta.
135

 Internet memberikan kesempatan 

kepada masyarakat China untuk mengakses beragam informasi, tetapi juga 

menciptakan ruang publik bagi para netizen untuk memberikan pendapat mereka 

mengenai masalah publik. Khawatir akan kebebasan berbicara bersanding dengan 

arus informasi yang bebas dapat menghancurkan legitimasi politik dan kontrol 

terhadap masyarakat.
136

 Pemerintah China telah berusaha untuk mengatur konten 

yang ada secara online. Di China Partai Komunis memegang kendali penuh atas 

media massa yang berfungsi sebagai alat mobilisasi massa untuk mengatur agenda 

publik atau opini publik. Opini publik berasal dari platform berbasis internet 

seperti BBS, room chat, web logs dan microblogs telah muncul sebagai kekuatan 

penetapan agenda mengenai isu sosial dan politik.
137

   

 Masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dengan menunjukkan opini 

publik yang disampaikan melalui media atau internet. Opini publik dapat 

berpengaruh jika elit politik dapat memobilisasikan aspirasi pendapat publik 

untuk mempengaruhi kebijakan.
138

 Salah satu isu yang memicu adanya perdebatan 
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opini publik terkait kebijakan China adalah tindakan provokatif Korea Utara. 

Perdebatan ini mulai muncul setelah dilaksanakannya uji coba nuklir kedua oleh 

Korea Utara tahun 2009, perdebatan ini membahas mengenai bagaimana 

seharusnya pemerintah China bersikap dalam menghadapi perilaku Korea Utara. 

Terdapat beberapa opini yang mengatakan bahwa, China harus menggunakan 

tekanan ke Korea Utara untuk dapat mengendalikan sikapnya agar tidak merusak 

kepentingan keamanan China. Pendapat ini juga mendapatkan dukungan dari 

analis kebijakan keamanan yang menyatakan frustasi mereka akan sikap Korea 

Utara.
139

 

 Shen Dingli seorang profesor dari Universitas Fudan di Shanghai 

membuat sebuah tulisan pada Februari 2013, yang memuat pendapatnya mengenai 

senjata nuklir Korea Utara. Beliau juga menyampaikan bahwa perilaku Korea 

Utara yang mengancam merupakan penyebab ketidakstabilan di wilayah ini.
140

 

Pendapat lain pun bermunculan yang mengatakan bahwa, akibat senjata nuklir 

Korea Utara membuat Amerika Serikat memperkuat kehadiran militernya di Asia 

Timur. Serta melakukan pengembangan sistem pertahanan rudal Jepang dan 

Korea Selatan. Wakil menteri luar negeri China, Cui Tiankai juga telah 

mengeluarkan pernyataan penentangan atas tindakan Korea Utara yang merusak 

perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan regional Asia Timur. 

Pernyataan ini disampaikan setelah dilaksanakannya uji coba nuklir ketiga oleh 

Korea Utara pada tahun 2013.
141
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Akibat tindakan negaranya dapat merusakan keamanan nasioanl dan 

kepentingan tidak hanya negara lain tetapi juga kepentingan China. Banyak ahli 

China yang berpendapat seharusnya pemerintah menyesuaikan kebijakan ke 

Korea Utara melihat sikap negara tersebut yang semakin gencar melakukan uji 

coba nuklir.
142

 Li Kaisheng yang merupakan seorang profesor politik internasional 

di Universitas Xiangtan, pada Maret 2012 menyampaikan ringkasan pandangan 

utama di antara komunitas ahli Tionghoa terkait Korea Utara. Beliau mengatakan 

meski China harus terus berupaya melakukan terobosan melalui Six Talks Party, 

melihat ketidakstabilan yang di akibatkan oleh kegiatan nuklir Korea Utara. Serta 

kehadiran milier Amerika Serikat yang terus berlanjut, membuat keamanan dan 

perdamaian abadi di Semenanjung Korea membutuhkan lebih dari sekedar 

penyelesaian isu nuklir.
143

  

Perdebatan mengenai pandangan China terhadap Korea Utara, tidak hanya 

datang dari kalangan aktivis akademisi saja tetapi juga kalangan masyarakat 

umum China sendiri. Perdebatan pandangan masyarakat China terhadap Korea 

Utara mulai bermunculan setelah dilaksanakannya uji coba nuklir ketiga pada 

Februari 2013. Masyarakat China sekarang ini telah memandang Korea Utara 

sebagai beban bagi negaranya dan tetangga yang menjengkelkan daripada 

seorangan teman lama. Publik China juga memberikan dukungan kepada pihak 

berwenang untuk memberikan sanksi tegas kepada Korea Utara.
144

 Opini publik 

China yang sekarangan ini terbentuk menunjukkan pandangan negatif 
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masayarakat terhadap Korea Utara. Bahkan setelah uji coba nuklir yang ketiga 

pada tahun 2013, pencarian tentang Korea Utara di website menunjukkan bahwa 

mayoritas 41 juta menyebutkan tentang Korea Utara sebagai ancaman keamanan 

dan medesak pemerintah untuk mengubah kebijakan negaranya.
145

 Pernyataan 

mengenai ujaran kebencian masyarakat China akan sikap pemerintah Korea Utara 

banyak di jumpai pada media sosial Sina Weibo. Postingan yang mendesak 

pemerintah China untuk merubah kebijakan negaranya ke Korea Utara, serta 

banyaknya masyarakat China yang menentang uji coba nuklir yang dilakukan dan 

mengatakan bahwa Korea Utara telah melanggar hak asasi manusia menjadi 

trending topik di situs media Weibo.
146

 

Selain itu adanya demonstrasi skala kecil dan protes terhadap Korea Utara 

terjadi di Bejing, Harbin, Hefei, Hengyang, Guangzhou dan Shenyang, beberapa 

hari setelah dilakukannya tes uji coba nuklir ketiga di tahun 2013 pada bulan 

Februari tersebut. Masyarakat menyatakan mereka menentang uji coba nuklir dan 

provokasi Korea Utara, serta mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi 

kontaminasi lingkungan.
147

 Salah stau surat kabar yang paling banyak dibaca di 

China, Global Times yang diterbitkan oleh Partai Komunis The People’s Diary 

menyatakan China harus mengambil sikap keras dan memberitahu pemimpin 

Korea Utara tentang konsekuensi yang akan didapatkan atas tindakan yang 
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diambil.
148

 Adanya pergeseran opini publik China mengenai Korea Utara terjadi 

sejak tahun 2010 setelah Korea Utara melaksanakan uji coba nuklir kedua, namun 

setelah uji coba nuklir yang ketiga pergesaran opini publik ini mengalami 

peningkatan. Opinin publik China tidak hanya mengkritisi sikap Korea Utara, 

tetapi juga ketidakmampuan pemerinatahn China untuk mencegah provokasi 

Korea Utara. Opini publik ini menjadi bahan diskusi bagi pemerintahan dalam 

menentukan kebijakan yang akan diambil dikarenakan isu nuklir Korea Utara 

dapat membahayakan kepentingan politik domestik China, dan hal ini menjadi 

tantangan baru bagi pemerinatahn Xi Jinping. 

Pergeseran opini publik ini, menurut penulis dapat menjadi salah satu alasan 

bagi pemerintah China dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi 

dan material ke Korea Utara. Adanya desakan dari domestik yang meminta 

pemerintahannya untuk mengambil sikap tegas dalam menanggapi Korea Utara, 

desakan masyarakat yang meminta pemerintah untuk merubah kebijakan 

negaranya terhadap Korea Utara. Opini publik yang ada beredar di masyarakat 

menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan 

yang nantinya akan ditujukkan kepada Korea Utara. Tidak hanya untuk memenuhi 

tuntutan masyarakatnya, pemerintah China juga mencoba untuk dapat menjaga 

legitimasi pemerintahan di mata masyarakatnya. Pemerintah China mencoba 

untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya dapat bersikap tegas kepada Korea 

Utara salah satunya melalui penerapan pelarangan ekspor teknologi dan material 

ini.  
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Melalui penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material, 

pemerintah China telah menunjukkan bahwa negaranya mampu untuk bersikap 

tegas kepada Korea Utara. Pemerintah China yang juga berusaha untuk memenuhi 

tuntutan yang ada datang dari masyarakat, yang meminta negaranya untuk 

mengubah kebijakan ke Korea Utara. Kebijakan pelarangan ekspor ini telah 

menunjukkan adanya perubahan kebijakan China ke Korea Utara. China yang 

sebelumnya tidak pernah menerapkan kebijakan pelarangan ekspor atau bahkan 

mematuhi sanksi ekonomi yang telah diatur oleh DK PBB, untuk pertama kalinya 

memutuskan untuk menerapkan seluruh sanksi ekonomi salah satunya adalah 

kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material. 

 Kebijakan pemerintahan menerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi 

dan material, bertujuan untuk menghentikan program nuklir dan sikap provokatif 

Korea Utara. Bahkan China sebelumnya tidak pernah menerapkan kebijakan ini, 

namun setelah uji coba nuklir ketiga yang menimbulkan banyaknya opini negatif 

mengenai negara tersebut pemerintah China pada akhirnya mengambil sikap tegas 

merespon sikap pemerintah Korea Utara. Demi menjaga kestabilan domestik dan 

keamanan negaranya China memutuskan bersikap tegas kepada Korea Utara. 

Menurut penulis, perubahan opini publik China terhadap Korea Utara dapat 

menjadi input penting dalam pengambilan kebijakan pelarangan ekspor teknologi 

dan material ke Korea Utara. 

5.2.8 Struktur Pemerintahan 

 Republik Rakyat China (RRC) adalah negara sosialis, pemerintah China 

pada dasarnya menganut sistem sosialis yang artinya semua kekuasaan berada di 



tangan masyarakat. China merupakan negara yang berbentuk kesatuuan dengan 

bentuk pemerintahan sosialis komunis dan sistem pemerintahan presidensial.
149

 

Posisi kepala negara di China pegang oleh presiden yang merupakan perwakilan 

dari masyarakat. Presiden China memiliki kekuasaan penuh terhadap semua 

urusan domestik dan luar negeri negaranya. Peran presiden dalam urusan 

domestik adalah mengumumkan undang-undang yang diadopsi oleh NPC, 

mengesahkan hukum yang dibentuk agar bersifat resmi. Peran lainnya dalam 

ranah domestik, yaitu mengeluarkan perintah khusus, mengumumkan adanya 

darurat militer, menyatakan perang dan memberikan gelar kehormatan.
150

 Serta 

tugas pemimpin China adalah mengawasi hubungan luar negeri dengan negara 

lainnya. 

 Urusan hubungan luar negeri China yang berkaitan dengan Korea Utara 

menjadi bagian penting dalam kebijakan negaranya. Proses pembuatan kebijakan 

luar negeri China kepada Korea Utara, memiliki proses yang cukup rumit. 

Keterlibatan berbagai aktor kepentingan dalam proses ini, aktor penting yang 

menentukan kebijakan China kepada Korea Utara adalah presiden, kementerian 

luar negeri, CPC dan People’s Liberation Army (PLA).
151

 Kementerian luar negeri 

merupakan pelaksana kebijakan China terhadap Korea Utara, setelah kebijakan 

tersebut disepakati oleh ketua partai yang sekaligus menjabat sebagai presiden. 

Setelah uji coba nuklir ketiga yang dilakukan oleh Korea Utara, pemerintah China 
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menunjukkan sikap yang berbeda dalam menanggapi sikap negara tersebut. 

Sebelumnya perubahan pandangan kebijakan terhadap Korea Utara telah terjadi 

sejak tahun 2010, namun sayangnya tidak ada bentuk realisasi perubahan 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah China. Hal ini disebabkan oleh pemimpin 

China yang masih berusaha untuk menjalin hubungan baik dan mengedepankan 

kerjasama ekonomi untuk menyelesaikan permasalahan nuklir Korea Utara.
152

   

 Tetapi setelah Xi Jinping menempati kedudukan sebagai presiden, seluruh 

kekuasaan partai dikendalikan oleh beliau. Xi yang memiliki tujuan untuk 

menyatukan seluruh elemen pemerintahan ke dalam dirinya, membuat seluruh 

kepemimpinan partai dan pemerintah di pegangan penuh oleh dirinya. Hingga 

setelah uji coba nuklir ketiga pemerintahan China menyatakan dengan tegas 

menolak segala usaha pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. 

Secara khusus, People’s Republic of China’s Ministry of Commerce (MOFCOM), 

the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), the General 

Administration of Customs (GAC) dan the China Atomic Energy Authority 

(CAEA) mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang berisikan daftar barang dan 

teknologi yang dilarangan untuk di eskpor ke Korea Utara pada bulan September 

2013.
153

 Kebijakan pelarangan ini dimaksudkan untuk mendorong denuklirisasi di 

Semenanjung Korea, penggunaan sanksi ini menargetkan negara tersebut agar 

menghentikan seluruh pengembangan nuklir yang dilakukannya. Tujuan dari 

penerapan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ini juga telah 

disampaikan secara resmi melalui halaman resmi kementerian perdagangan China. 
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Dalam pembuatan daftar barang terlarang tersebut tidak hanya lembaga negara 

yang terlibat, namun adanya perusahaan perdagangan barang dan teknologi juga 

terlibat didalamnya dan keterlibatan partai militer China. 

 Dalam proses pembuatan kebijakan ini adanya sebuah perdebatan 

mengenai ketidaksepkatan akan perubahan kebijakan yang akan diambil. 

Perdebatan yang ada didalam pemerintahan provinsi yang akan kehilangan 

pendapatan pajak dari hilangnya eskpor komoditas penggunaan ganda dan 

manufaktur. Para pejabat pemerintah yang terlibat dalam proses kebijakan ini, 

akan melakukan negosiasi dan tawar menawar untuk mempromosikan 

kepentingan kebijakan ini sehingga penting untuk dipertimbangkan. Setelah 

mengalami berbagai pertimbangan terkhusus mengedepankan kepentingan China 

yang awalnya berusaha untuk menyeimbangkan stabilitas di Semenanjung Korea 

dan denuklirisasi. Namun prioritas kepentingan China berubah sejak uji coba 

nuklir ketiga Korea Utara, negaranya mengedepan denuklirisasi Korea Utara.
154

 

Sehingga penting bagi pemerintahannya untuk menerapkan kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material ini, untuk mencapai denuklirisasi yang sekarang ini 

menjadi prioritas tertinggi negaranya. 

 Kesepkatan penerapan kebijakan ini tentunya dipengaruhi oleh power 

yang dimiliki oleh aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ini. 

Seperti yang diketahui bahwa PLA dan CPC adalah aktor yang sangat penting 

dalam menentukan kebijakan China kepada Korea Utara. Pemimpin partai PLA 

dan CPC adalah Xi Jinping yang juga memegang posisi sebagai presiden, 
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memiliki kendali penuh atas kebijakan luar negeri. Xi Jinping bahkan dapat 

mengubah kebijakan China ke Korea Utara dengan kekuasaan yang dimiliki, 

ketidaksepkatan Xi Jinping dengan pengembangan nuklir Korea Utara dan 

kecaman yang ditunjukkan terhadap negara tersebut atas uji coba nuklir yang 

dilakukan. Tindakan Korea Utara telah membuat Xi Jinping mengambil sikap 

tegas, bahkan Xi Jinping memerintahkan secara langsung untuk menerapkan 

kebijakan sanksi yang telah disepakati. Salah satunya adalah kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material ke Korea Utara. 

 Menurut penulis kebijakan pelarangan ini dapat dikatakan dipengaruhi 

oleh  struktur pemerintahan, yang mengalami perubahan pada pemimpin partai 

CPC dan PLA yang berpengaruh terhadap kebijakan China ke Korea Utara. 

Perubahan ini menentukan perubahan kebijakan China ke Korea Utara, walaupun 

memang adanya perdebatan selama proses pembuatan kebijakan ini. Namun untuk 

mencapai kepentingan utama China yaitu mencapai denuklirisasi di Semenanjung 

Korea, kebijakan ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah 

untuk mencapai kepentingan negaranya. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor 

teknologi dan material yang berkaitan dengan pengembangan nuklir Korea Utara, 

dapat membantu China dalam menghentikan segala aktivitas pengembangan 

nuklir negara tersebut. Sehingga dapat mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung 

Korea, sesuai dengan tujuan prioritas China saat ini. 

5.2.9 Akuntabilitas Politik 

 Akuntabilitas politik merupakan pertanggungjawaban pejabat pemerintah 

dan politis kepada masyarakat. Akuntabilitas politik ini dapat dilihat dari adanya 



pemilu di negara. Dalam melakukan melakukan pemilihan pemimpin negaranya, 

China menggunakan sistem pemilihan secara langsung. Di China terdapat 

National People’s Congress (NPC) yang merupakan lembaga tertinggi dewan 

legislatif. NPC ini terbentuk dari berbagai deputi yang telah terpilih dari berbagai 

provinsi, daerah dan badan pemerintah yang ada diseluruh negeri.
155

 

Tanggungjawab utama yang dimiliki oleh NPC adalah menunjuk presiden dan 

wakil presiden China. Selain itu NPC juga memiliki tanggungjawab untuk 

menunjuk pusat anggota badan negara, seperti ketua dan wakil ketua NPC, 

sekretaris jenderal dan anggota komite tetap NPC. NPC juga bertanggung jawab 

atas penerapan dan perubahan undang-undang dasar, serta mengubah konstitusi 

dan mengawasi jalannya penegakan konstitusi.
156

 

 Walaupun NPC memiliki kekuatan resmi, namun wewenang politik untuk 

membuat keputusan kebijakan negara dipegang oleh CPC yang merupakan partai 

tertinggi di China.
157

 Sistem pemilu di China menggunakan sistem pemilihan 

langsung, semua warga China yang telah berumur 18 tahun telah memiliki hak 

untuk menggunakan hak pemilihannya. Hak pemilihan di China tidak memandang 

etnis, ras, agama, jenis kelamin atau latar belakanga keluarga dan pekerjaan. 

Setiap pemilih hanya memiliki satu hak suara dalam pemilihan yang 

dilaksanakan.
158

 Proses pemilihan pemimpin China, berawal dari pemilihan yang 

dilakukan langsung masyarakat melalui pemilihan lokal dan desa yang 
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dilaksanakan oleh setiap komite pemilihan lokal. Masyarakat memilih kongres 

desa yang akan mewakili mereka dalam pemilihan kongres rakyat tingkat 

provinsi. Kemudian kongres provinsi yang terpilih dari 23 provinsi, lima daerah 

otonom dan empat kota madya, mendapatkan perintah dari pemerintah pusat 

untuk memilih sekitar 3.000 delegasi untuk NPC.
159

 

 Terpilihnya delegasi NPC, kemudian mereka akan memilih Presiden dan 

Wakil Presiden, Perdana Menteri, Ketua Komisi Militer Pusat China, Ketua 

Mahkamah Agung dan Jenderal Kejaksaan Agung. NPC juga menunjuk 175 

anggota yang akan mewakili komite tetap NPC yang terdiri dari perwakilan NPC. 

Anggota komite tetap NPC akan melakukan pertemuan sepanjang tahun untuk 

membahas permasalahan dan administrasi secara rutin. Kekuatan yang dimiliki 

NPC adalah mengahpus salah satu jabatan pusat anggota badan negara.
160

 

Akuntabilitas politik suatu negara juga dapat dilihat dari komitmen negaranya, 

pelarangan ekspor teknologi dan material yang dilakukan China ke Korea Utara 

dapat dikatan sebagai bentuk komitmen pemerintahannya. China yang 

sebelumnya memang telah menyepakati resolusi sanksi DK PBB 2094, sebagai 

sanksi yang akan diberikan kepada Korea Utara. Bahkan perwakilan China untuk 

DK PBB telah menyatakan bahwa, negaranya akan berkomitmen dalam 

menerapkan seluruh sanksi yang telah ditetapkan DK PBB. Komitmen pemerintah 

China ini disampaikan, setelah dilaksanakannya uji coba nuklir ketiga oleh Korea 

Utara pada tahun 2013.   
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 Komitmen yang telah disampaikan oleh pemerintah China ini dapat dilihat 

dengan penerapan pelaramgan ekspor teknologi dan material, yang berkaitan 

dengan pengembangan program nuklir Korea Utara. Dapat dianggap sebagai salah 

satu bentuk komitmen yang telah ditepati oleh pemerintah China. Pelarangan 

ekspor teknologi dan material ini telah diatur dalam resolusi sanksi DK PBB 2094 

pasal 20. Menurut penulis penerapan pelarangan ekspor ini dapat dikatakan 

sebagai salah satu bukti komitmen pemerintah China tidak hanya ke masyarakat 

negaranya saja, tetapi juga ke masyarakat internasional karena negaranya telah 

menyatakan akan terlibat dalam menyelesaikan permasalahan di Semenanjung 

Korea. Bahkan dalam halaman resmi kementrian perdagangan yang 

menyampaikan kebijakan ini, menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk 

implementasi dari resolusi sanksi DK PBB 2094, hal ini menunjukkan bagaimana 

keseriusan pemerintah China dalam menjaga komitmennya ikut terlibat dalam 

penyelesaian konflik ini. Sehingga menurut penulis komitmen pemerintah China 

sebagai bentuk akuntabilitas politik negaranya, menjadi input penting dalam 

pengambilan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ke Korea Utara. 

Walaupun akuntabilitas politik suatu negara juga dapat dilihat dari apakah 

diadakannya sistem pemilu di negaranya, tetapi sistem pemilu yang dilakukan di 

China tidak memberikan dampaknya terhadap keputusan negaranya dalam 

menerapkan kebijakan pelarangan eskpor ini.  

5.3 Leadership 

 Kepemimpinan merupakan perubahan yang dapat terjadi ketika adanya 

perubahan kepimpinan dalam suatu negara. leadership menjadi faktor yang 



penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri, dikarenakan sikap dan perilaku 

seorang pemimpin dapat berubah-ubah seiring waktu. Pandangan dan perilaku 

seorang pemimpin dapat menjadi input penting dalam kebijakan luar negeri. 

Tidak hanya itu, seorang pemimpin juga tidak boleh mengikuti kehendaknya 

dalam menentukan kebijakan luar negeri. Dikarenakan seorang pemimpin harus 

memperhatikan keadaan pemerintahannya dan masyarakat, serta keadaan di luar 

negaranya. Untuk dapat melihat bagaimana pengaruh kepemimpinan dalam 

pembuatan kebijakan dapat dilihat melalui apakah adanya perubahan 

kepemimpinan dan personalitas pemimpin.
161

  

 China mengalami masa transisi pemimpin negara pada tahun 2013, dimana 

Presiden Xi Jinping mengambil alih kekuasaan dari mantan Presiden Hu Jintao. 

Sebelumnya pada tahun 2012 Xi Jinping telah menjabat sebagai ketua CPC. 

Presiden Xi Jinping tentunya membawa gaya pemerintahan dan kebijakan luar 

negeri yang berbeda.
162

 Xi Jinping memiliki kepercayaan yang sama dengan 

ayahnya, bahwa melayani rakyat adalah capaian terbaik atas tanggung jawab dan 

moralitas partai. Perbedaan utama antara kepemimpinan Xi Jinping dengan 

pemimpin pendahulunya Hu Jintao adalah ambisi dan tekad yang lebih dibawa 

oleh Xi Jinping pada masa kepemimpinannya.
163

 Melihat latar belakang 

keluarganya, Xi Jinping berasal dari keluarga pejuang revolusioner. Ayah Xi 

Jinping merupakan pejuang revolusioner bersama Mao Zedong. Generasi Xi 

Jinping sering disebut sebagai generasi Generation of the Red Guards, yang 

merupakan generasi pasukan Mao Zedong. Xi Jinping merupakan sosok pemuda 
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yang tidak melawan partai atau Mao, tetapi menghormati perintah dan membenci 

sebuah hierarki.
164

 

 Xi Jinping melihat dirinya sebagai “princelings” yang ditugaskan untuk 

menyelamatkan dan menghidupkan kembali partai Komunis. Xi Jinping melihat 

bahwa korupsi dan liberlisme merupakan ancaman bagi keberlangsungan partai 

komunis China. 
165

 Sehingga pada saat Xi Jinping menjabat sebagai presiden, Xi 

Jinping telah melakukan kampanye anti korupsi, menata kembali the People’s 

Liberation Army (PLA) dan memperketat kontrol terhadap media dan internet.
166

 

Bahkan Xi Jinping telah melakukan penangkapan terhadap dua ratus lebih 

anggota partai yang terlibat dalam masalah korupsi.
167

 Xi Jinping merupakan 

sosok pemimpin yang percaya pada dirinya sendiri dan mempertahankan apa yang 

dipegang meskipun hal tersebut akan menimbulkan skandal. Selama dua tahun 

masa jabatannya sebagai presiden China, Xi Jinping telah melakukan perubahan 

terhadap norma yang di pemerintahan dengan berhasil menyatukan seluruh level 

kekuasaan di pemerintahan berada dalam satu sosok dirinya.
168

 Pada masa 

kepemimpinan sebelumnya di politburo, masing-masing anggota memiliki 

bagiannya masing-masing tetapi pada masa Xi Jinping semua tanggungjawab 
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berada di tangannya. Xi Jinping menjadi sosok pemimpin yang multidimensi bagi 

masyarakat China, Xi dapat berperan sebagai diplomat yang handal, pahlawan dan 

sosok ayah yang mengayomi. Bagi masyarakat China, Xi juga merupakan 

pemimpin yang bermanfaat bagi orang banyak karena telah membangkitkan 

kembali negara China.
169

  

 Adanya perubahan kepimpinan pastinya akan mempengaruhi kebijakan 

luar negara. Xi merupakan sosok pemimpin yang siap mengambil resiko dalam 

setiap kebijak domestik maupun kebijakan luar negerinya.
170

 Kebijakan luar 

negeri China dibawah kepimpinan Xi Jinping lebih kepada pendekatan proaktif, 

khususnya dalam melihat pembangunan ekonomi China melalui perdagangan. Xi 

Jimping membuat sebuah kebijakan luar negeri yang baru, dengan menekankan 

pada keinginan China menciptakan “dunia milik bersama”. Maksudnya adalah 

dimana sebuah perdamaian, kerjasama dan kekayaan dapat dimiliki bersama. Xi 

Jinping juga ingin merealisasikan chinese dream yang merupakan slogan China 

dibawah kepemimpinannya.
171

  

Pendekatan proaktif yang digunakan China pada saat ini menunjukkan 

aktivitas negaranya di dalam wilayah sekitar, yang di dorong oleh prioritas 

ekonomi. Bagi Xi Jinping pendekatan ini menunjukkan komitmen China untuk 

ikut terlibat dalam pembangunan yang damai, dengan tidak mengorbankan 

kepentingan utama negaranya.
172

 Strategi yang yang digunakan oleh Xi Jinping 
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ini sangat berbeda dengan strategi yang diterapkan oleh Deng Xiaoping yang 

merupakan mantan pemimpin China sebelumnya yang berasal dari Partai 

Komunis. Strategi yang diterapkan oleh Deng Xiaoping, dimana China 

seharusnya menutup diri dari dunia internasional dan berfokus terhadap 

pembangunan domestik saja.
173

 Perbedaan pandangan dan sikap pemimpin China 

ini, tentunya mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negaranya. 

Kebijakan luar negeri terkait Korea Utara, Xi Jinping menggunakan 

pendekatan yang lebih keras, berbeda dengan pemimpin China sebelumnya. Pada 

masa kepemimpinnya sejak awal menjabat sebagai presiden, Xi Jinping bahkan 

tidak pernah mengunjungi Korea Utara. Xi Jinping bahkan lebih memilih untuk 

mengunjungi Korea Selatan untuk membahas kerjasama antara kedua negara.
174

 

Sikap ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin China sebelumnya, yang bahkan 

selalu mengunjungi pemimpin Korea Utara. China yang dipimpin oleh Xi Jinping 

bahkan untuk pertama kalinya menyepakati resolusi sanksi ekonomi yang 

diberikan oleh DK PBB kepada Korea Utara. China bahkan menerapkan 

kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material yang berkaitan dengan senjata 

nuklir dan kimia serta biologis. Kebijakan pelarangan ini disebut dengan 

pelarangan ekspor “dual-use items and technology” yang dikelaurkan pada 

September 2013. China juga tidak segan-segan untuk menegur negara Korea 

Utara yang telah membuat kekacuan dan mengancam keamanan regional.
175
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Xi Jinping adalah sosok pemimpin yang kuat serta terbuka, membawa 

pandangan politik China kearah yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Sifat 

terbuka yang dimiliki oleh Xi Jinping dipengaruhi oleh kekuasaan penuh yang 

dimiliki dalam pengambilan kebijakan dan perhatian lebih yang didapatkan dari 

masyarakatnya. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil oleh Xi Jinping 

akan mempengaruhi posisi dan popularitas politiknya. Perubahan kepemimpinan 

dalam pemerintahan China, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan 

kebijakan pelarang ekspor “dual-use items and technology” ke Korea Utara. 

China yang berada dibawah kepemimpinan Xi Jinping terlihat lebih aktif dalam 

dunia internasional, membuat negaranya memiliki rasa tanggungjawab untuk ikut 

terlibat dalam menjaga keamanan internasional. Bahkan setelah keputusan ini 

disepakati pemerintah China dengan langsung memberikan instruksi terhadap 

pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan kebijakan ini. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa perubahan kepemimpinan dan sifat pemimpin merupakan 

indikator yang mempengaruhi kebijakan luar negeri China ke Korea Utara. 

5.4 Dampak Perubahan Kepemimpinan China Terhadap Perubahan 

Eksternal dan Perubahan Struktural 

Adanya perubahan kepemimpinan dalam struktur pemerintahan China, 

memberikan pengaruh terhadap perubahan dalam beberapa aspek. Pergantian 

kepemimpinan dari Presiden Hu Jintao ke Presiden Xi Jinping, tentu akan 

mempengaruhi aspek di bidang domestik dan eksternal negara. Perubahan 

kepemimpinan di China, memberikan pengaruhnya terhadap aspek eksternal 

seperti aliansi negaranya terkait isu nuklir di Semenanjung Korea. Dibawah 



kepemimpinan Xi Jinping, aliansi China didalam DK PBB mengalami perubahan. 

China yang sebelumnya tidak pernah sepakat dengan Amerika Serikat dalam 

menentukan sanksi kepada Korea Utara. Tetapi sejak masa pemerintahan Xi 

Jinping negaranya berpindah aliansi. China dan Amerika Serikat bekerjasama 

dalam mengatasi permasalahan nuklir di Semenanjung Korea, bahkan kedua 

negara ini menyusun draft DK PBB 2094 sebagai sanksi ekonomi ke Korea Utara.
 

176
 Adanya persamaan pandangan dalam melihat isu nuklir ini, serta tujuan negara 

yaitu mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea. Membuat kedua negara ini 

untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut.  

Perubahan kepemimpinan ini memberikan pengaruhnya dalam aspek 

domestik, seperti pembangunan ekonomi. China yang saat ini memiliki 

pertumbuhan ekonomi yang sangat maju, menjadikan pertumbuhan ekonomi 

menjadi tujuan utama negaranya. Pada masa kepmimpinan Xi Jinping, 

pembangunan ekonomi merupakan fokus pemerintahannya. Untuk dapat 

mewujudkan pembangunan ekonomi negaranya, China membutuhkan kondisi 

lingkungan regional yang stabil dan kondusif.
177

 China mencoba untuk 

membangun hubungan baik kembali dengan negara-negara tetangganya untuk 

menciptakan lingkungan regional yang stabil sehingga pembangunan ekonomi 

China dapat tercapai. Pada masa pemerintahan Xi Jinping, China mencoba 

membangun kembali hubungan kerjasama perdagangan dengan negara-negara 

tetangga seperti Korea Selatan.
178

 Isu nuklir Korea Utara menjadi tanangan 
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pemerinatah Xi Jinping untuk mencapai kepentingan pembangunan ekonomi 

negara. 

Perubahan kepimpinan ini juga mempengaruhi nilai yang dijadikan dasar bagi 

pemerintah China dalam menentukan arah kebijakan negaranya. Nilai harmonius 

world merupakan nilai yang dipercaya sebagai dasar pembuatan kebijakan di 

China. Makna nilai ini adalah bagaimana mencapai perdamaian dan keamanan 

untuk menciptakan harmonisasi dunia.
179

 Pada masa pemerintahan Xi Jinping, 

China mewujudkan nilai yang telah dipercaya ini, dengan menunjukkan komitmen 

negaranya untuk ikut terlibat dalam pembangunan perdamaian. China mencoba 

untuk membuka diri dan ikut terlibat dalam urusan internasional dalam 

menciptakan perdamaian dan kestabilan regional. Penerapan nilai ini tentunya 

akan mempengaruhi kebijkan luar negeri China, keterlibatan negaranya dalam isu 

nuklir Korea Utara menunjukkan sikap negaranya yang ingin menwujudkan 

perdamaian dan kestabilatasan di Semenanjung Korea. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan China, 

memberikan pengaruhnya dalam beberapa aspek di domestik maupun internal 

negaranya. Perubahan ini pula yang mendorong adanya kebijakan China ke Korea 

Utara terkait isu nuklir.     
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