
BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.1 Studi Terdahulu 

 Studi terdahulu pertama merupakan tesis yang ditulis oleh Heggy Kearens 

yang berjudul “Kebijakan Luar Negeri Australia Terhadap Indonesia : Kebijakan 

Kontra-Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 (2002-2008)”  penelitian ini 

menggunakan teori analisa kebijakan luar negeri adaptive milik James N
1
. 

Rosenau. Tesis ini membahas mengenai perubahan kebijakan kerjasama 

pertahanan keamanan dalam bidang kontra-teror antara pemerintah Australia 

dengan Indonesia setelah terjadinya Bom Bali 1 pada tahun 2002.
2
 Sebelumnya 

Australia sudah menjalin kerjasama pertahanan dengan Indonesia sejak tahun 

1970 dengan menggunakan strategi hard approach melalui strategi penguatan 

kekuatan militer.  Namun setelah terjadinya Bom Bali 1, Australia cenderung 

menggunakan pendekatan soft approach seperti adanya pertukaran informasi 

intelijen dan pendanaan program deradikalisasi yang sifatnya lebih kepada law 

enforcement daripada pendekatan militeristik.
3
 

 Perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia dalam menjalin 

kerjasama pertahanan dengan Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal dan 

eksternal. Determinan internal yang dipengaruhi kebijakan Australia adalah 

pemerintah yang sedang berkuasa dan opini publik Australia. Pada saat itu 
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Australia dipimpin oleh John Howard dari Partai Liberal banyak melakukan 

kerjasama dengan pemerintah Indonesia terkait masalah keamanan. Semua 

kerjasama keamanan yag dilakukan oleh Australia cenderung bersifat soft 

approach seperti pemberian bantuan untuk membangun sarana dan prasarana 

yang menunjang pemberantasan terorisme, pertukaran staf dan pelaksanaan 

konferensi atau seminar yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama kontra-

teror antara kedua negara.
4
  

Opini publik juga dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan 

sebuah kebijakan. Di Australia, terdapat opini publik yang sangat kuat terkait 

suatu isu, pemerintah bisa mengubah sikap dasarnya sesuai opini publik yang 

sedang berkembang saat itu. Dalam menghadapi isu terorisme, publik Australia 

memiliki peran sebagai entitas yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan 

yang diputuskan oleh pemerintahnya.
5
 Sedangkan determinan eksternal, faktor-

faktor yang mempengaruhi kebijakan Australia adalah situasi global yang sedang 

berkembang saat itu.
6
 Jika dilihat dari situasi global, pendekatan soft approach 

Australia dalam kerjasama kontra-teror dipengaruhi oleh (UN’s Counter-

Terrorism Committe) Komite Kontra-Terorisme PBB.  

Australia sebagai salah satu pihak dari Konvensi Anti-Terorisme PBB 

menggunakan standar-standar yang sudah ditetapkan dalam menanggulangi 

terorisme. Standar yang digunakan oleh John Howard dalam kerjasama kontra-

teror dengan Indonesia adalah peningkatan kapabilitas, penengakan hukum dan 
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kerjasama intelijen, dapat dilihat tidak adanya pendekatan militer yang digunakan 

dalam kerjasama ini. Hal ini, menunjukkan bahwa kebijakan kerjasama dengan 

Indonesia dipengaruhi oleh determinan eksternal dan stimulus dari lembaga dunia 

PBB. Dapat dilihat bahwa,variabel pemimpin negara, opini publik, dan situasi 

global sangat berpengaruh terhadap output kebijakan luar negeri Australia.
7
 

Dari penjelasan diatas terdapat kontribusi yang didapatkan dari tesis 

tersebut terkait kajian teori yang digunakan dalam menganalisa fenomena yang 

penulis bahas. Dapat di simpulkan bahwa kesamaan antara penulis dengan studi 

terdahulu pertama pada kajian teori yang digunakan, sedangkan perbedaannya 

terletak pada objek yang dibahas. Pada studi terdahulu pertama membahas 

mengenai kebijakan Australia kepada Indonesia sedangkan penulis membahas 

mengenai kebijakan China kepada Korea Utara. 

Studi terdahulu kedua diambil dari sebuah tulisan dalam jurnal yang ditulis 

oleh Michael Whitty, Suk Kim dan Trevor Crick yang berjudul “The Effectiveness 

of Economic Sanctions: The Case of North Korea”.
8
 Dalam studi terdahulu kedua 

membahas mengenai sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada 

Korea Utara. Di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai sanksi ekonomi yang 

merupakan pembatasan hubungan komersial dengan negara lain, termasuk 

pembatasan perdagangan, investasi dan kegiatan lintas batas lainnya. Sanksi 

ekonomi ada yang bersifat multilateral dan unilateral, sanksi ekonomi yang 
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bersifat multilateral membutuhkan kerjasama minimal dua negara.
9
 Contoh sanksi 

ekonomi multilateral adalah sanksi yang dikelaurkan oleh Dewan Keamanan PBB 

kepada negara-negara yang dianggap sebagai negara penjahat di seluruh dunia. 

Sanksi yang dikeluarkan oleh DK PBB diwajibkan untuk dipatuhi dan diterapkan 

oleh seluruh anggota DK PBB sendiri.
10

  

Sedangkan sanksi ekonomi unilateral merupakan sanksi yang diberikan 

secara sepihak oleh salah satu negara, contohnya adalah Amerika Serikat yang 

sudah sering memberikan sanksi ekonomi ke negara lain. Pada tahun 2000 hampir 

75% dari 200 negara di dunia sudah dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat. 

Sanksi ini ditujukan untuk mencapai tujuan politik seperti, penggulingan negara 

negara musuhnya, perlindungan hak asasi manusia, penghapusan senjata 

pemusnah masal dan penghentian program uji coba nuklir. Diterapkannya sanksi 

ini setidaknya memaksa negara lain untuk mematuhi Amerika Serikat, namun 

tidak semua sanksi yang dijalankan mencapai tujuannya.
11

  Salah satu negara yang 

dikenakan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat adalah Korea Utara. Setelah 

berakhirnya perang Korea, Amerika Serikat menerapkan kebijakan penahanan 

militer, isolasi diplomatik dan sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Dibawah 

sanksi ekonomi, adanya pelarangan pengiriman sejumlah uang yang melebihi 

$400 dari Amerika Serikat ke Korea Utara.
12

 Korea Utara masuk dalam daftar 

hitam Amerika Serikat karena mendukung terorisme internasional dan Amerika 

Serikat mencegah Korea Utara untuk bergabung dengan organisasi internasional 
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seperti World Bank, International Monetary Fund dan Asian Development Bank. 

Selama beberapa dekade Amerika Serikat sudah secara konsisten menerapkan 

sanksi ekonomi kepada Korea Utara, untuk menghentikan pengembangan senjata 

pemusnah masal seperti nuklir.
13

 

Dikarenakan terisolasi secara politis dan secara ekonomi, Korea Utara hanya 

mampu menggunakan ancaman nuklir untuk mendapatkan perhatian dan bantuan 

dunia. Kegagalan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada 

Korea Utara dikarenakan pertama, perdagangan luar negeri Korea Utara sebagian 

besar didukung oleh hubungannya dengan China, Korea Selatan dan Jepang.
14

 

Hubungan perdagangan Korea Utara dengan ketiga negara ini, mampu 

mengurangi tekanan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. 

Kedua, prinsip yang digunakan oleh Korea Utara yaitu konfusianisme yang 

mengajarkan kepada negaranya untuk tidak bergantung terhadap perdagangan luar 

negeri dan menjadi negara mandiri. Sehingga sanksi ekonomi akan menjadi sia-

sia jika tidak bekerjasama dengan China dalam penerapannya, dikarenakan China 

merupakan penyedia utama bahan bakar dan bantuan makanan ke Korea Utara.
15

 

Selama ini akibat sanksi ekonomi yang diberikan kepada Korea Utara, 

membuat jutaan warga Korea Utara meninggal dikarenakan masalah kelaparan. 

Hal ini menjadi alasan bagi Korea Utara untuk terus mengembangkan program 

nuklir sebagai senjata pemusnah masalnya. Sejak tahun 2003 Amerika Serikat 

dengan sekutunya telah melakukan pendekatan diplomasi melalui sebuah 
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perundingan yang disebut dengan Six Talks Party, sebagai usaha untuk membujuk 

Korea Utara menghentikan program pengembangan nuklirnya. Selama 

berjalannya perundingan ini tidak menghasilkan sebuah kesepakatan, hingga 

Amerika Serikat kehilangan kesabarannya dan membuat Amerika Serikat memilih 

menggunakan sanksi ekonomi.
16

 Keterpurukan ekonomi Korea Utara, terisolasi 

secara politik dan kelaparan yang diterjadi di negaranya, membuat Korea Utara 

mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik sebagai satu-satunya cara untuk 

menjaga keamanan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Hingga keterlibatan 

Korea Selatan yang telah dirancangan untuk mengurangi rasa ketidakamanan dan 

mengakhiri ancaman proliferasi, dengan memberikan bantuan ekonomi dan 

normalisasi hubungan untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.
17

  

Berdasarkan pemaparan studi terdahulu kedua, kontribusi yang diberikan 

oleh studi terdahulu kedua adalah informasi mengenai alasan Korea Utara 

mengembangkan program nuklirnya selama ini.  Bagaimana China sebagai negara 

terbesar yang menjadi mitra dagang bagi Korea Utara dan alasan kenapa selama 

ini snaksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap permasalahan di Semenanjung Korea untuk 

menghentikan program nuklir Korea Utara. Kesamaan antara penulis dengan studi 

terdahulu kedua adalah pembahasan mengenai sanksi ekonomi kepada Korea 

Utara. Sedangkan perbedaannya adalah negara pemberi sanksi, dimana pada studi 

terdahulu kedua menggunakan  negara Amerika Serikat dalam penelitiannya dan 

penulis menggunakan negara China untuk penelitian fenomena ini. 
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Studi terdahulu ketiga merupakan review yang ditulis oleh Park Byung-

Kwang pada tahun 2013, dengan judul “China’s Policy Shift After North Korea’s 

Third Nuclear Test”.
18

 Dalam review ini menjelaskan mengenai perubahan 

kebijakan China ke Korea Utara setelah uji coba nuklir ketiga yang dilakukan. 

Studi terdahulu ketiga ini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana penelian 

China tentang nilai strategis Korea Utara, negaranya melihat bahwa adanya 

hubungan antara kepentingan nasional dan nilai strategis dari Korea Utara.
19

 

China melihat Korea Utara sebagai kunci strategis yang digunakan secara efektif 

untuk melawan kekuatan Barat, China membutuhkan Korea Utara sebagai 

penyeimbang terhadap “northern triangle” yaitu Amerika Serikat, Jepang dan 

Korea Selatan yang telah meningkatkan kerjasama militer atas dasar untuk 

mengatasi sikap provokasi Korea Utara. Oleh sebab itu China mencoba untuk 

menekankan pada persahabatan tradisional dan komunikasi strategis agar Korea 

Utara tidak curiga dengan keberpihakan China terhadap kospirasi internasional 

untuk melawan Korea Utara.
20

  

Pada dasarnya kebijakan luar negeri China ke Korea Utara didasarkan pada 

persahabatan tradisional di masa pemerintahan Hu Jintao. China mencoba 

meringankan kekhawatiran keamanan Korea Utara melalui jaminan kerjasama, 

menyelesaikan permasalahan melalui dialog dan mengakui hak Korea Utara 

melakukan pembangunan nuklir untuk masalah perdamaian. Pada studi terdaulu 

ketiga juga mencoba untuk menjelaskan adanya pola perubahan hubungan antara 
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China dengan Korea Utara pada masa pemerintahan Xi Jinping. Uji coba nuklir 

ketiga yang dilakukan oleh Korea Utara, telah merusak repotasi China menjelang 

pelantikan Xi Jinping sebagai kepala negara.
21

  

Menurut Xi Jinping sikap Korea Utara akan membuat poros Amerika 

Serikat ke Asia semakin menguat, ini dikhawatirkan menjadi tantangan bagi 

kepentingan China. hubungan kedua negara ini tidak bersahabat dan 

kepemimpinan China yang baru menentang dengan keras uji coba nuklir ketiga 

Korea Utara. Setelah uji coba nuklir ini dilaksanakan, China tidak keberatan 

dengan sanksi baru dari DK PBB, bahkan Xi Jinping memberikan instruksi 

kepada administratif pusat dan dearh untuk melakukan penerapan sanksi yang 

baru.
22

 Berdasarkan penjelesan diatas dapat disimpulkan bahwa kesamaan antara 

penulis dengan studi terdahulu ketiga adalah permasalahan yang diteliti yaitu 

membahas mengenai perubahan kebijakan China ke Korea Utara pasca 

dilakukannya uji coba nuklir ketiga yang dilakukan negara tersebut. Sedangkan 

perbedaanya yaitu pada studi terdahulu ketiga ini tidak menggunakan konsep 

ataupun teori untuk menganalisa fenomena yang diangkat. Tetapi penulis 

menggunakan model kebijakan luar negeri adaptif untuk menganalisa fenomena 

yang penulis teliti. Kontribusi yang diberikan oleh studi terdahulu ketiga adalah 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan kenapa kebijakan China 

ke Korea Utara berubah setelah dilakukannya uji coba nuklir yang ketiga kalinya.  
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri 

Kebijakan luar negeri menurut Charles W. Kegley dan Eugene R. 

Wittkopf, merupakan sebuah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk 

mencapai tujuan nasional negaranya yang berdasarkan pada keadaan domestik 

negara maupun keadaan eksternal
23

. Sedangkan menurut K. J Holsti, kebijakan 

luar negeri merupakan gabungan dari beberapa ide-ide yang telah direncanakan 

oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi suatu permasalahan dan merespon 

perubahan lingkungan yang ada, dapat berupa kebijakan, sikap atau tindakan 

negara lain.
24

  

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan cara yang digunakan 

oleh suatu negara untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi di lingkungannya. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan suatu 

kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional yang mampu menyeimbangkan 

tekanan internal dan juga tekanan eksternal. Perubahan kebijakan luar negeri suatu 

negara terjadi dikarenakan adanya tuntutan dari lingkungan internal dan juga 

pengaruh dari lingkungan eksternal.
25

 Dari beberapa definisi yang telah 

disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara 

merupakan tindakan atau cara yang diambil oleh negara untuk mencapai 
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kepentingan nasional negaranya, kebijakan luar negeri biasanya dipengaruhi oleh 

faktor dari kondisi internal negara dan kondisi eksternal. Perbedaan teori 

kebijakan luar negeri antara Charles W. Kegley dengan K. J Holsti dan Rosenau 

adalah pada variabel yang digunakan. Pada teori yang dijelaskan oleh Kegley dan 

Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh keadaan 

domestik dan eksternal dimana pengaruh leadership dijadikan satu dengan 

keadaan domestik, sedangkan di dalam teori Rosenau menjabarkan tiga variabel 

yaitu perubahan eksternal, perubahan struktural dan leadership.  

Dalam menjelaskan kebijakan luar negeri, Rosenau menjabarkan empat 

sumber-sumber utama dalam kebijakan luar negeri yaitu:
26

 

1. Sumber Sistemik (systemis sources) 

Sumber sistemik merupakan sumber yang berasal dari lingkungan 

eksternal suatu negara. Sumber sistemik menjelaskan terkait bagaimana pola 

hubungan yang terjalin antara negara-negara besar, pola aliansi yang ada 

didalam hubungan antar negara dan menjelaskan mengenai faktor situasi 

eksternal terkait isu dan krisis. Maksud dari struktur hubungan antara negara 

besar adalah berapa jumlah negara besar yang terlibat dalam struktur 

hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas diantara 
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mereka. Sedangkan faktor situasi eksternal merupakan stimulan yang ada dari 

situasi internasional terkini.
27

 

2. Sumber Masyarakat (societal sources) 

Sumber masyarakat berasal dari lingkungan internal negara. Sumber 

masyarakat terdiri dari struktur sosial,  perubahan opini publik, kebudayaan 

dan sejarah, dan pembangunan ekonomi. Struktur sosial mencakup seberapa 

besar sumber daya yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar harmoni 

dan konflik internal yang ada dalam masyarakat. Perubahan opini publik juga 

dapat menjadi alasan adanya perubahan kebijakan negara karena melihat 

bagaimana pandangan masyarakat terhadap dunia luar. Kebudayaan dan 

sejarah mencakup nilai, norma, tradisi dan pengalaman masa lalu yang 

mendasari hubungan masyarakat. Sedangkan  pembangunan ekonomi 

mencakup kemampuan suatau negara dalam mencapai kesejahteraan 

negaranya, hal ini dapat menjadi dasar kepentingan negara menjalin hubungan 

dengan negara lain.
28

 

3. Sumber Pemerintahan (governmental resources) 

Sumber pemerintahan berasal dari lingkungan internal negara yang 

membahas terkait pertanggungjawaban politik dan struktur pemerintahan. 

Maksud dari pertanggungjawaban politik dilihat dari adanya pemilu, 

kompetisi partai dan tingkat kemampuan pemimpin dalam membuat kebijakan 
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dalam merespon perubahan di lingkungan eksternal. Sementara dari struktur 

kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam 

pemerintahan.
29

 

4. Sumber Idiosinkratik (idiosyncratic sources) 

Sumber idiosinkratik merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai 

pengalaman, bakat serta kepribadian dari elit politik yang mempengaruhi 

persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. 

Sumber ini juga mencakup persepsi elit politik tentang keadaan alamiah dari 

lingkungan internasional dan tujuan nasional yang hendak di capai.
30

 

2.2.2 Foreign Policy The Adaptive Model 

Untuk menganalisis kebijakan luar negeri, peneliti dapat menggunakan 

bermacam-macam model  foreign policy. Dalam penelitian ini penulis memilih 

menggunakan konsep Foreign Policy The Adaptive Model milik James N. 

Rosenau untuk menganalisis fenomena yang penulis bahas.  
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Gambar 2.1  

Foreign Policy The Adaptive Model 

 

 

 

 

Sumber: James N. Rosenau. 1974. “Comparing Foreign Policy: Theories, 

Findings, and Methods” New York: Sage Publications. hlm.47 

Rosenau menjabarkan terdapat tiga variabel yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi keluarnya sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Berikut 

merupakan penjelasan varibel dalam  Foreign policy adaptive milik Rosenau 

yaitu:
31

 

1. External Change (Perubahan Eksternal) 

External change merupakan perubahan yang terjadi pada 

lingkungan eksternal suatu negara yang membuat negara harus dapat 

beradaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan yang ada.  

External change ini dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku yang 
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ada di lingkungan eskternal suatau negara seperti,  great power 

structure, aliansi dan situational factors.
32

  

2. Structural Change (Perubahan Struktural) 

Structural change merupakan perubahan perilaku yang terjadi di 

lingkungan internal suatu negara. Perubahan perilaku ini biasanya 

berasal dari masyarakat dan pemerintahan. Untuk dapat melihat 

perubahan yang terjadi di masyarakat dapat dilihat melalui geografi, 

size, sejarah dan budaya, pembangunan ekonomi, teknologi, struktur 

sosial dan opini publik. Sedangkan perubahan pada pemerintahan 

dapat dilihat dari struktur pemerintahan dan akuntabilitas politik.
33

 

3. Leadership (Kepemimpinan) 

Leadership lebih mengacu kepada peran pemerintah dalam 

mempengaruhi perubahan kebijakan serta latar belakangan 

pengambilan keputusan. Leadership, merupakan perubahan yang 

berasal dari idiosinkratik. Perubahan perilaku yang berasal dari 

idiosinkratik meliputi latar belakangan dari pembuat kebijakan yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin serta cara 

pandang pemimpin dalam pembuatan keputusan.
34

 

 Foriegn Policy Adaptive Model milik Rosenau, mencoba menjelaskan 

keluarnya sebuah kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sikap adaptasi 
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negara terhadap tiga variabel yaitu, external change, structural change dan 

leadership
35

. Politik luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah dari waktu ke 

waktu tergantung pada perubahan lingkungannya. Sehingga negara harus mampu 

beradaptasi dengan adanya perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. 

Rosenau mengatakan bahwa negara harus dapat beradaptasi dan menyeimbangkan 

tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. 

Tuntutan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi negara dalam mengambil 

kebijakan luar negerinya.
36

 

 Untuk mempermudah dalam melihat external change, structural change 

dan leadership, penulis akan menjabarkan indikator yang akan digunakan dalam 

melihat perubahan tiga variabel, berikut penjelasannya: 

1) External Change 

External change merupakan perubahan lingkungan di lingkungan 

eksternal suatu negara yang memiliki pengaruh terhadap pengambil kebijakan 

luar negeri. Pertama terdapat great power structure,  yang menjelaskan terkait 

pola hubungan atau disebut dengan struktur antar negara-negara dalam sistem 

internasional. Struktur tersebut dibentuk melalui hubungan antar negara dalam 

berbagai aspek, dimana struktur tersebut bergantung kepada great power yang 

ada didalam hubungan tersebut dan bagaimana distribusi kekuatan diantara 
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negara.
37

 Sehingga, suatu negara dapat dikatakan sebagai negara powerful 

ketika memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan negara lainnya baik 

dibidang militer ataupun ekonomi.  

Menurut Rosenau terdapat tiga pola hubungan antar negara yaitu
38

, a) 

Balance of power, ketika adanya keseimbangan power yang dimiliki oleh 

setiap negara sehingga adanya distribusi kekuasan yang merata dalam sistem 

internasional; b) Tigh Bipolar power,  ketika hanya ada dua negara yang 

memiliki kekuasan lebih dalam sistem internasional, sehingga negara-negara 

lain harus memilih untuk berada di posisi power negara yang mana; c) Loose 

Bipolar System (masa transisi) terjadi ketika negara yang memiliki power 

dominan tidak lagi sama dan tidak memiliki kapabilitas untuk dapat memimpin 

di sistem internasional sedangkan negara yang lain memiliki power yang 

sedang berkembang dan memiliki kesempatan untuk dapat menjadi negara 

super power di dalam sistem internasional.
39

 

Kedua adalah aliansi, yang merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua 

atau lebih negara dalam mengatasi berbagai permasalahan, dimana negara 

anggota aliansi harus mampu menanggapi permintaan sekutunya jika 

sekutunya mengalami permasalahan ataupun ancaman dari negara lain. 

Didalam aliansi memiliki musuh bersama dari negara anggota, sehingga hal ini 

dapat melanggengkan maupun mencegah keluarnya suatu kebijakan oleh 
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negara anggota aliansi.
40

 Ketiga adalah situational factor, dimana rencana 

pemerintah disesuaikan dengan situasi eksternal yang dapat berubah-ubah. Hal 

tersebut digunakan sebagai rancangan yang dapat menjadi input dalam 

pembuatan kebijakan laur negeri. Situasi eksternal yang dimaksud dapat berupa 

isu, isu sendiri merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan internasional 

yang dapat mengancam suatu negara sehingga memaksa negara mengambil 

keputusan dengan segera.
41

 

2) Strucutural Change 

Structural change merupakan perubahan yang terjadi di lingkungan 

internal negara yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri 

negaranya. Perubahan di lingkungan internal ini berasal dari masyarakat dan 

pemerintahan. Perubahan yang berasal dari masyarakat terdiri dari, pertama 

geografis yang membahas terkait peranan negara terhadap lingkungan sekitar 

yang bergantung kepada kondisi geografis. Kondisi geografis yang dimaksud 

seperti, konfigurasi tanah, kesuburan, iklim, lokasi relatif dataran lain dan air. 

Keadaan geografis negara menjadi input dalam pengambilan kebijakan 

dikarenakan kondisi geografis berkontribusi terhadap lingkungannya yang 

mempengaruhi hubungannya dengan negara luar. Melalui keadaan 

geografisnya, kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya dapat 

dilihat dalam sistem internasional. Sehingga, melalui keadaan geografis kita 

dapat mengetahui apakah suatau negara berada dalam kontrol negara lain atau 
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sebaliknya dimana negara tersebut mengkontrol negara lain dalam 

pengambilan kebijakan luar negerinya.
42

 

 Kedua size, merupakan perubahan yang terjadi pada sumber daya manusia 

dan sumber daya bukan manusia, dimana hal tersebut secara konseptual telah 

ditentukan sesuai dengan kondisi yang telah ada dan tidak berubah banyak 

seiring dengan berjalannya waktu. Size menjelaskan terkait kapabilitas negara 

yang dapat dilihat dari sumber daya manusia yang meliputi jumlah penduduk 

dan keahlian masyarakat, sumber daya bukan manusia yang meliputi luas 

wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki negara. Tetapi, negara 

yang memiliki SDA yang berlimpah belum tentu dapat menjadi penggerak 

politik dunia dikarenakan mereka tidak memiliki kapabilitas untuk mengolah 

sumber daya alam yang ada. Sama halnya dengan ketika negara memiliki 

jumlah penduduk yang banyak, namun tidak memiliki keterampilan maka hal 

tersebut akan menjadi kekurangan bagi suatu negara. Sehingga, kapabilitas 

suatu negara dapat dilihat, jika kapabilitas tersebut membentuk pandangan 

masyarakat tentang negaranya sendiri dan bagaimana peranan negaranya 

terhadap perpolitikan dunia.
43

 

  Ketiga budaya dan sejarah, yang menjelaskan terkait perubahan budaya 

yang terdiri dari norma dan tradisi yang ada di masyarakat dan sejarah yang 

merupakan kejadian masa lampau yang dapat mempererat hubungan antar 

anggota masyarakat. Budaya dan sejarah yang ada dalam masyarakat dapat 

membimbing arah kebijakan atau malah menjadi penghambat dalam kebijakan 
                                                             

42 Ibid, hlm.19-20 
43 Ibid, hlm.19 



luar negeri. Pengaruh budaya dan sejarah dalam kebijakan luar negeri dapat 

berupa kepercayaan akan nilai-nilai yang sudah ada sejak lama, yang dapat 

menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan negara.
44

 Keempat adalah 

pembangunan ekonomi, menjelaskan perkembangan ekonomi suatu negara 

yang dapat dilihat dari adanya peningkatan Gross National Product (GNP) dan 

porsi dari GNP yang dikontribusikan untuk urusan eksternal, seperti 

pengembangan militer dan program bantuan ekonomi. Negara yang memiliki 

industri tinggi akan lebih memudahkan dalam merealisasikan kebijakannya 

dibandingkan dengan negara yang masih berkembang yang perekonomiannya 

masih bergantung terhadap negara lain dikarenakan perekonomian yang 

lemah.
45

 

 Kelima teknologi, merupakan perbaikan industri yang mengacu pada 

semakin canggih dan efesien waktu yang digunakan untuk produksi maupun 

mengatasi masalah yang dikarenakan bertambahnya ilmu pengetahuan. 

Perubahan kemajuan teknologi menjadi input dalam pengambilan kebijakan 

luar negeri, dikarenakan adanya kemajuan teknologi sehingga negara dapat 

mengetahui kapabilitasnya untuk mengatasi suatu masalah dengan 

menggunakan teknologi yang mempengaruhi peran negara dalam sistem 

internasional.
46

 Keenam adalah struktur sosial, yang membahas mengenai 

bagaimana pengaruh masyarakat maupun elit politik dalam pengambilan 

kebijakan negara. Melihat apakah adanya pengaruh dari masyarakat yang dapat 

memberikan pengaruhnya terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil oleh 
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negaranya. Elit politik yang memiliki akses ke dalam pemerintah dan dapat 

menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kebijakan 

yang ditetapkan.
47

 

 Ketujuh adalah opini publik, yang menjelaskan mengenai adanya 

perubahan opini publik dikalangan masyarakat dalam menanggapi sebuah 

fenomena atau isu yang ada di suatu negara. Opini publik juga dapat muncul 

akibat adanya pengaruh dari lingkungan eksternal negara. Adanya perubahan 

opini publik  dapat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan sesuai 

dengan apa yang diiginkan oleh masyarakat.
48

 Sedangkan, perubahan yang 

terjadi di pemerintahan dapat dilihat dari pertama, struktur pemerintahan yang 

menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi pada struktur wewenang 

pemerintah untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan negara. 

Kekuasaan suatu negara dapat menjadi terpusat atau disebut otoriter dan 

desentralisasi atau demokrasi tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut. 

Perbedaan dalam struktur pemerintahan dapat menjadi dasar dalam 

pengambilan kebijakan oleh pemimpinnya.
49

  

 Kedua adalah akuntabilitas politik, merupakan pertanggungjawaban 

politik oleh elit politik terhadap masyarakat dapat dilihat melalui pemilu atau 

pengawasan legislatif. Akuntabilitas politik juga bergantung terhadap sistem 

politik yang diterapkan oleh suatu negara. Seperti pada negara yang menganut 

sistem politik tertutup akan sulit mewujudkan tuntutan warganya dikarenakan 
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para elit politiknya tidak mengindahkan tuntutan dari warganya. Sebaliknya, 

negara yang menganut sistem politik terbuka akan memudahkan mewujudkan 

tuntutan warganya.
50

 

3) Leadership 

Leadership merupakan perubahan yang dapat terjadi ketika adanya 

perubahan kepemimpinan dalam suatu negara. Kepemimpinan menjadi faktor 

penting dalam perubahan kebijakan dikarenakan sikap dan perilaku seorang 

pemimpin dapat berubah-ubah seiring waktu. Persepsi dan nilai yang dimiliki 

oleh seorang pemimpin menjadi input penting dalam perumusan kebijakan 

luar negeri. Seorang pemimpin juga tidak dapat dengan bebas mengikuti 

kehendaknya dalam menentukan kebijakan luar negeri, dikarenakan seorang 

pemimpin harus memperhatikan keadaan peran pemerintah, masyarakat dan 

juga keadaan yang terjadi diluar negara yang menjadi pembatas gerak para 

pemimpin.
51

  

2.3 Operasionalisasi Konsep 

 Dalam menjelaskan variabel-variabel dari konsep foreign policy milik 

Rosenau, penulis akan menjelaskan variabel-variabel tersebut dengan indikator 

tiap variabel ke dalam sebuah paragraf. Penulis juga akan merangkum penjelasan 

tersebut ke dalam tabel operasionalisasi konsep. 

                                                             

50 Ibid,  
51 Ibid, hlm.28  



2.3.1 External Change 

 Dalam external change terdapat tiga indikator didalamnya yaitu, pertama 

great power structure dilihat dari bagaimana struktur kekuatan siapa yang 

menjadi great power dan bagaimana distribusi kapabilitas dari great power. 

Polaritas kekuasaan di dalam DK PBB yaitu multipolar, dimana tidak hanya satu 

atau negara yang memiliki kekuasaan tetapi adanya kekuasaan yang dimiliki oleh 

lebih dari dua negara. Dalam DK PBB terdapat lima negara yang memiliki 

kekuasaan dalam penentuan keputusan yaitu Rusia, China, Amerika Serikat, 

Inggris dan Perancis. Adanya multipolar dalam DK PBB menunjukkan adanya 

keseimbangan power yang dimiliki oleh setiap negara, sehingga adanya distrubusi 

kekuasaan yang merata. Distrubisi power ini akan memberikan pengaruhnya 

terhadap kebijakan yang akan ditentukan oleh DK PBB, tentunya kebijaka di DK 

PBB akan berpengaruh juga terhadap kebijakan negara anggota DK PBB. 

 Kedua adalah aliansi yang dilihat dari pertemanan atau persekutuan yang 

dibentuk karena adanya persamaan tertentu. Pengambilan keputusan dalam DK 

PBB terkait pemberian sanksi terhadap Korea Utara, terdapat aliansi negara-

negara yang sepakat dengan penggunaan sanksi ekonomi yang tegas kepada 

Korea Utara dan adanya negara-negara yang tidak sepakat dengan penggunaan 

sanksi ekonomi. Negara yang sepakat dengan penggunaan sanksi ekonomi adalah 

Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan sedangkan negara yang tidak sepakat 

adalah China dan Rusia. Tetapi setelah uji coba nuklir ketiga Korea Utara, China 

dan Rusia bergabung dengan negara-negara yang sepakat dengan penggunaan 

sanksi ekonomi kepada Korea Utara. Sehingga saat perundingan Resolusi DK 



PBB 2094 China sepakat untuk menerapkan sanksi ekonomi yang tegas kepada 

Korea Utara. Kesepakatan terhadap sanksi ini mempengaruhi kebijakan China 

dalam menerapkan kebijakan pelarangan ekspor teknologi dan material ke Korea 

Utara sesuai dengan peraturan DK PBB.  

Ketiga adalah situational factor yang dapat dilihat dari isu yang 

berkembangan di area pada saat itu, dalam penelitian ini isu area yang 

berkembang dimana perilaku Korea Utara yang semakin agresif dan terus 

melakukan uji coba nuklir membuat keamanan regional maupun internasional 

menjadi terancam. Walaupun pada uji coba sebelumnya DK PBB telah 

mengeluarkan sanksi untuk mencegah Korea Utara melakukan uji coba nuklir 

berikutnya. Tetapi Korea Utara memilih untuk melanjutkan program nuklirnya 

dan melakukan uji coba nuklir untuk yang ketiga kalinya, hal ini tentunya 

mengancam keamanan regional. Bukan hanya mengancam keamanan regional 

Asia Timur sendiri namun juga mengancam keamanan internasional karena jika 

konflik di Semenanjung Korea tidak dapat diredakan memungkin akan terjadi 

perang. Sehingga penting bagi setiap negara untuk menciptakan denuklirisasi 

dengan bekerjasama dalam penerapan sanksi pelarangan eskpor teknologi dan 

material ke Korea Utara. 

 2.3.2 Structural Change 

 Pertama adalah geografis, China yang merupakan negara terbesar keempat 

yang memiliki daratan yang sangat luas. Luas wilayah China 9,69 juta kilometer 

persegi, yang memiliki iklim tropis dan memiliki suhu hangat sepanjang tahun di 



daerah China Selatan sedangkan musim dingin di wilayah ujung timur laut.
52

 

Kondisi wilayah ini membuat China memiliki kekayaan sumber daya alam yang 

melimpah, kemampuan China untuk mengolah kekayaan sumber daya alamnya, 

membuat negaranya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Letak 

geografis yang luas membuat negaranya harus mampu untuk menjaga pertahanan 

keamanan perbatasan negaranya dari ancaman yang datang dari luar pertahanan 

negaranya. Fokus China untuk menjaga keamanan perbatasan wilayah timur laut, 

karena adanya tekanan konflik yang terjadi di Semenanjung Korea. 

Kedua, size yang dapat dilihat dari jumlah populasi masyarakat China 

sebanyak 1,357 juta penduduk pada tahun 2013.
53

 China dikenal sebagai negara 

yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar di dunia. Dengan jumlah 

penduduk yang sangat banyak akan mempengaruhi jumlah militer yang dimiliki 

oleh China. Jumlah penduduk yang banyak, menjadikan China sebagai negara 

dengan jumlah tentara aktif terbanyak di dunia. Peningkatan jumlah angkatan 

militer ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan pertahanan negaranya. 

Ketiga, budaya dan sejarah yang dapat dilihat dari norma, nilai, sejarah dan tradisi 

yang ada dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Dalam pengambilan 

kebijakan luar negeri China mengedepakan nilai-nilai harmoni yang merupakan 

budaya China yang mengajarkan untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam 

sebuah perbedaan untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Nilai 

harmoni mengajarkan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik 
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dan legal. Pengimplementasiannya dalam kebijakan luar negerinya, China 

memilih untuk menggunakan jalur diplomasi namun tetap defensif dalam 

menyelesaikan suatau permasalahan.  

Keempat, pembangunan ekonomi yang dilihat dari peningkatan ekonomi 

suatu negara dan bagaimana pembagian dari GNP negara untuk urusan eksternal. 

China memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang dengan pesat 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total GNP China mencapai $ 9,607 trillion, 

yang mengalami peningkatan 7,70% dari tahun sebelumnya yang hanya 7,65%.
54

 

Hal ini membuat China menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua 

setelah Amerika Serikat. Untuk mencapai pertumbuhan perekonomian negaranya, 

China membutuhkan lingkungan yang stabil, tetapi akibat konflik di Semenanjung 

Korea membuat ketidakstabilan di regional. Hal ini tentunya menjadi sebuah 

tantangan sendiri bagi China dalam mencapai tujuan negaranya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Penerapan kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material ke Korea Utara menjadi salah satu cara yang 

digunakan untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Sehingga dapat 

menciptakan perdamaian, denuklirisasi dan kestabilitasan regional.  

Kelima, kemampuan teknologi yang dimiliki oleh China yang semakin 

maju dan canggih. China juga saat ini dikenal dengan kecanggihan dibidang 

transportasi, teknologi industri yang membuat negaranya semakin maju dalam 

perkonomiannya. Perkembangan teknologi pada saat ini menentukan nasib suatu 

negara, oleh sebab itu setiap negara bersaing untuk meningkatkan kemampuan 
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teknologi negaranya. China juga dikenal dengan negara yang mengembangkan 

teknologi nuklirnya. Kemampuan teknologi nuklir yang dimiliki, China mencoba 

mempertahankan hegemoni kepemilikan teknologi senjata nuklir di wilayah 

regionalnya. Keenam, struktur sosial yang dapat dilihat dari siapa saja yang 

memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri China. Di dalam proses 

pembuatan kebijakan China terdapat beberapa aktor yang terlibat didalamnya 

yaitu, pimpinan negara seperti politburo yang memiliki kekuasaan terhadap 

keputusan kebijakan luar negeri. Adanya badan intelijen yang memberikan 

informasi kepada lembaga tingkat menteri dan elit non pemerintahan yang bekerja 

di lembaga penelitian kebijakan luar negeri, laporan yang dituliskan ini dapat 

menjadi referensi bagi pembuat kebijakan. Ketujuh, opini publik di China adanya 

perubahan pandangan opini publik masyarakat China terhadap Korea Utara, 

setelah negara tersebut melakukan uji coba nuklir yang ketiga. Bahkan masyarakat 

China melakukan protes dengan skala kecil terhadap pemerintahan Korea Utara. 

Opini publik terkait Korea Utara yang terus berkembang dimasyarakat, menjadi 

bahan pertimbangan pemerintah China dalam mengambil kebijakan ke Korea 

Utara. 

Perubahan pada pemerintahan dapat dilihat dari pertama struktur 

pemerintahan yang dapat dilihat dari bentuk pemerintah China yang merupakan 

republik dengan adanya kepala negara yang dimpin oleh presiden serta memiliki 

tiga pembagian kekuasaan di pemerintahan yaitu eksekutif, legislatif dan 

yudikatif. Sistem pemerintahan China yaitu sosialis komunis yang berarti hanya 

ada satu partai yang menguasai pemerintahan dan China merupakan negara yang 

memiliki single party yang berarti hanya satu partai yang akan menguasai 



pemerintahan. Partai yang menguasai pemerintahan China adalah Communist 

Party of China (CPC). Kedua, akuntabilitas politik yang dapat dilihat dari adanya 

pemilu di suatu negara. China merupakan salah satu negara yang telah 

menerapkan sistem pemilu dalam menunjuk pemimpin negaranya, sistem pemilu 

di China dilakukan secara langsung dan sedikit rumit. Semua masyarakat yang 

telah berumur 18 tahun telah memiliki hak untuk memilih, tanpa membedakan 

latar belakang masyarakat. Akuntabilitas politik ini juga dapat dilihat komitmen 

pemerintah dalam menepati janji akan pengimplementasian kebijakan sanksi yang 

telah disepakati dalam DK PBB, salah satunya adanya kebijakan pelarangan 

ekspor teknologi dan material ke Korea Utara. 

2.3.3 Leadership 

 Adanya perubahan kepemimpinan pemerintahan China pada saat itu juga 

mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh China kepada Korea Utara, 

terkait uji coba nuklir yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemerintah China 

yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping berani mengambil sikap tegas dengan 

memberikan sanksi yang tegas kepada Korea Utara. Presiden Xi Jinping yang 

dengan tegas menentang seluruh provakasi yang telah dilakukan oleh Korea 

Utara, karena dianggap mengancam keamanan regional. Bukan hanya itu, 

Presiden Xi Jinping juga memiliki pandangan yang berbeda terkait politik luar 

negerinya dengan Presiden sebelumnya yaitu Hu Jintao. Presiden Xi Jinping 

memiliki visi untuk membawa China ikut terlibat di dalam tatanan sistem 

internasional dan tidak berfokus pada pembangunan ekonomi domestik. 



Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Indikator Parameter Operasionalisasi  

Foreign 

Policy 

Adaptive 

External 

Change 

Great Power 

Stucture 

Perubahan 

polaritas dalam 

sistem 

internasional 

Dalam DK PBB 

adanya multipolaratis 

kekuasaan. Kekuasaan 

ini dimiliki oleh 

anggota tetap DK 

PBB, sehingga adanya 

pembagian kekuasaan 

yang merata.  

Aliansi Aliansi Aktor 

yang terlibat 

dalam kasus 

ini 

Adanya perubahan 

aliansi dalam 

penyepakatan resolusi 

DK PBB. China yang 

dahulu selalu menolak 

sanksi ekonomi, tetapi 

setelah uji coba nuklir 

ketiga memilih untuk 

bergabung dengan 

negara yang 

menyepakati sanksi 

ekonomi.  

Situational 

Factor 

Isu yang 

sedang 

berkembang 

saat itu 

Sikap agresif Korea 

Utara mengancam 

keamanan regional 

dan internasional. Jika 

konflik ini semakin 

memanas akan 

memicu adanya 

konflik, sehingga 

denuklirisasi menjadi 

tujuan yang ingin 

dicapai dalam 

penyelesaian masalah 

ini. 

Structural 

Change 

Geografis  Keadaan 

geografis 

Letak geografis yang 

luas dengan kekayaan 

alam yang dimiliki, 

membuat China dapat 

memenuhi kebutuhan 

negaranya dan kondisi 

ini menjadikan 

negaranya memiliki 

kontrol terhadap 

negara yang 

bergantung pada 



negaranya. 

Size  Perubahan 

Jumlah 

populasi 

negara 

Jumlah penduduk 

yang padat 

menjadikan China 

sebagai negara dengan 

jumlah penduduk 

terpadat didunia, 

dengan jumlah 

penduduk yang tinggi 

mempengaruhi jumlah 

angkatan militer 

negara.  

Budaya dan 

sejarah 

Nilai-nilai 

yang dijadikan 

dasar dalam 

kebijakan luar 

negeri negara 

Nilai cinta damai yang 

dikembangkan 

menjadi harmonius 

world  sebagai dasar 

kebijakan China untuk 

mencapai masyarakat 

yang harmonis dengan 

menjaga perdamaian 

dan kestabilitasan baik 

dilingkungan regional 

maupun dunia. 

Pembangunan 

ekonomi 

Pertumbuhan 

ekonomi 

Perubahan 

pertumbuhan ekonomi 

China yang sangat 

pesat menjadikan 

negaranya berada di 

urutan kedua sebagai 

negara yang memiliki 

pertumbuhan ekonomi 

terbesar di dunia.  

Teknologi Perkembangan 

teknologi 

negara 

Kemajuan dalam 

pengembangan 

teknologi yang 

dimiliki oleh China, 

membuat negaranya 

mampu 

mengembangkan 

teknologi dengan 

inovasi dan 

kecanggihan teknologi 

yang baru 

Struktur sosial Struktur sosial 

yang 

mempengaruhi 

kebijakan luar 

negeri 

Perubahan struktur 

sosial yang ada di 

masyarakat China, 

membuat hanya 

beberapa kelas sosial 



yang dapat memiliki 

akses terhadap 

pemerintahan dan 

terlibat dalam proses 

pembuatan kebijakan 

Opini publik Pengaruh opini 

publik 

terhadap 

kebijakan luar 

negeri negara 

Opini publik biasanya 

di sampaikan melalui 

media online, namun 

akses terhadap 

informasi dan konten 

informasi maupun 

opini publik yang 

disampaikan melalui 

media online 

mendapatkan kontrol 

dari pemerintah. 

Struktur 

pemerintahan 

Bentuk 

pemerintahan 

Pemerintahan China 

yang berbentuk 

republik dengan 

paham sosial komunis 

sebagai paham yang 

digunakan dalam 

menjalankan 

pemerintahan. 

Sistem 

pemerintahan 

Sistem pemerintah 

China adalah 

presidensialis dengan 

kepala negara adalah 

presiden. Sistem 

pemerintahan China 

adalah terpusat, 

sehingga seluruh 

keputusan dan 

perintah dikendalikan 

oleh pemerintahan 

pusat dan dijalankan 

oleh seluruh 

pemerintah pusat dan 

kota. 

Sistem partai China merupakan 

negara yang menganut 

sistem single party 

dimana hanya satu 

partai yang memegang 

kendali pemerintahan 

yaitu Communist 

Party of China (CPC) 

bagaimana dinamika 



partai yang 

berpengaruh terhadap 

kebijakan China. 

Akuntabilitas 

politik 

Dilaksanakann

ya pemilu di 

negara serta 

komitmen 

pemerintah. 

China merupakan 

salah satu negara yang 

menggunakan sistem 

pemilu dalam 

menentukan 

pemimpin dan pejabat 

pemerintahan. Sistem 

pemilu di China 

dilakukan secara 

langsung dan sangat 

rumit. 

Leadership  Perubahan 

kepemimpinan  

Pergantian 

Kepemimpinan 

Adanya perubahan 

kepemimpinan, 

dengan terpilihnya 

Presiden Xi Jinping  

yang menggantikan 

Presiden sebelumnya 

yaitu Hu Jintao.  

Personalitas 

pemimpin 

Sikap, persepsi 

dan nilai yang 

dimiliki oleh 

pemimpin 

Presiden Xi Jinping 

memiliki sikap yang 

tegas dalam merespon 

Korea Utara, serta 

menentang dengan 

keras pengembangan 

nuklir yang dilakukan 

negara tersebut. 

Berfokus untuk 

mencipatakan 

denuklirisasi untuk 

mencapai perdamaian 

di Semenanjung 

Korea. 

 



2. 4 Alur Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

China yang selalu memberikan dukungan diplomatisnya dan mencoba 

melindungi Korea Utara agar terhindar dari sanksi ekonomi. China tidak 

pernah menerapkan kebijakan sanksi yang telah ditetapkan oleh DK PBB. 

 

China pada tahun 2013 menunjukkan sikap yang berbeda dengan 

menyepakati pemberian sanksi ekonomi dan untuk pertama kalinya 

menerapkan kebijakan pelarangan ekspor dual-use items and technologies 

ke Korea Utara. 

 

Mengapa pemerintah China mengeluarkan kebijakan pelarangan 

ekspor dual-use items and technologies ke Korea Uara pada tahun 

2013? 

External Change: 

 Great power 

structure 

 Aliansi 

 Situational 

factor 

 

 

Leadership: 

 Perubahan 

kepemimpinan 

 Personalitas 

pemimpin 

Structural Change: 

 Geografis 

 Size 

 Budaya dan 

Sejarah 

 Pembangunan 

ekonomi 

 Teknologi 

 Struktur sosial 

 Opini publik 

 Struktur 

Pemerintahan 

 Akuntabilitas 

politik 

Dikeluarkannya kebijakan pelarangan ekspor dual-use 

items and technologies ke Korea Utara, lebih dominan 

dipengaruhi oleh aliansi, situational factor, budaya 

dan sejarah, pembangunan ekonomi dan 

kepemimpinan dari pemerintah China. 

Dianalisis dengan menggunakan konsep foreign policy 

adaptive Rosenau. 

 



2.5 Hipotesis 

 Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah China atas uji coba 

nuklir ketiga Korea Utara berbeda dengan respon yang ditunjukkan sebelumnya 

saat uji coba yang pertama maupun kedua. Pemerintah China memutuskan untuk 

mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor dual-use items and technologies ke 

Korea Utara sebagai bentuk implementasi resolusi DK PBB 2094. China memilih 

untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada Korea Utara atas segala 

tindakan provokatif yang dilakukan karena mengancam keamanan regional. Di 

keluarkannya kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, internal dan 

juga kepemimpinan. Menurut penulis faktor yang dominan mempengaruhi 

kebijakan ini adalah faktor kepemimpinan, situational factor, budaya dan sejarah, 

aliansi dan pembangunan ekonomi. 

 


