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Abstrak 

Tulisan ini membahas alasan keputusan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam 
modernisasi nuklir. Tulisan ini mengambil sudut pandang birokrasi yang menyebabkan Obama 
mengambil keputusan modernisasi nuklir. Pada awal kepemerintahannya tahun 2009 dalam 
pidato di Praha, Obama menegaskan visinya untuk mencapai dunia tanpa nuklir. Untuk 
mencapai visinya Obama mengagendakan ratifikasi beberapa perjanjian non proliferasi nuklir. 
Namun seiring berjalannya waktu Obama memutuskan untuk modernisasi nuklir. Modernisasi 
nuklir ini mencakup modernisasi infrastruktur nuklir dan modernisasi hulu ledak nuklir. 
Perubahan arah keputusan ini disebabkan kuatnya dorongan dan dukungan birokrasi untuk 
melakukan modernisasi nuklir. Birokrasi yang dimaksud adalah anggota National Security 
Council (NSC) yang mempunyai peran sebagai pembuat keputusan sekaligus policy influencers.  

Kata Kunci: Presiden Barack Obama, visi dunia tanpa nuklir, modernisasi nuklir, birokrasi, 
NSC  

The paper discusses the reason U.S. President Barack Obama’s decision on nuclear 
modernization. This paper focus on bureaucracy as point of view which led Obama to decide 
nuclear modernization. At the beginning on his government in 2009 on a speech in Prague, 
Obama emphasized his vision to achieve a world without nuclear. To achieve a vision, Obama 
scheduled ratification some treaty of non-proliferation nuclear weapons. But over time Obama 
decided to nuclear modernization. Nuclear modernization encompassing nuclear infrastructure 
modernize and nuclear warheads modernize. The change in Obama’s direction caused by 
bureaucracy’s encouragement and bureaucracy’s support to nuclear modernize. Bureaucracy in 
this paper is the members of the National Security Council (NSC) plays role as decision maker and 
also as policy influencers. 

Keywords: President Barack Obama, world without nuclear vision, nuclear modernization, 
bureaucracy, NSC 

Sejak Barack Obama dilantik sebagai 
Presiden Amerika Serikat, perdebatan 
isu nuklir kembali menjadi perbincangan 
hangat. Pada awal kepemimpinannya 
dalam pidato di Praha, Obama 
menyatakan: 

“So today, I state clearly and with 
conviction America’s commitment to 
seek the peace and security of a world 
without nuclear weapons. First, the 
United States will take concrete steps 
towards a world without nuclear 
weapons.... we will begin the work of 
reducing our arsenal. To reduce our 
warheads and stockpiles” (Praha, 
2009) 

Secara gamblang Obama berkomitmen 
untuk mencapai dunia tanpa nuklir 
walaupun tidak dapat dengan cara 

instan. Tahap demi tahap dilakukan 
Obama mulai dengan pembuatan 
Nuclear Posture Review (NPR) yang 
dilanjutkan dengan pengajuan ratifikasi 
New Strategic Arms Reduction Treaty 
(New START), Comprehensive Nuclear 
Test-Ban Treaty (CTBT), dan 
memperkuat rezim Non-Proliferation 
Treaty (NPT). Namun seiring berjalanya 
waktu, Obama justru memodernisasi 
nuklir yang memiliki arti memodernisasi 
senjata nuklir dan memodernisasi 
infrastuktur nuklir. Dalam hal ini 
memodernisasi infrastruktur nuklir 
memiliki arti sebagai 
peremajaan/peningkatan kualitas 
infrastruktur penunjang senjata nuklir, 
contohnya seperti laboratorium nuklir 
dan delivery vehicle seperti submarine-
launched ballistic missile (SLBMs), 
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intercontinental-range ballistic missile 
(ICBMs) dan bomber (Michaela, 2013; 
Spring, 2013). Sedangkan 
modernisasi senjata nuklir 
memiliki arti sebagai 
pembaruan/peningkatan 
kualitas hulu ledak saja atau 
hulu ledak dengan kendaraan 
pengantar seperti 
submarine-launched 
ballistic missile, 
intercontinental-range 
ballistic missile dan bomber 
(Michaela, 2013; Spring, 
2013).  Dalam masa 
pemerintahan Obama, 
senjata nuklir hanya 
dikurangi secara kuantitas 
namun ditambah secara 
kualitas. Dari sini terlihat 
kontradiksi dalam perubahan arah 
keputusan namun dengan visi yang 
masih tetap yaitu dunia bebas nuklir. Hal 
ini didukung oleh ketidakkonsistensian 
isi NPR 2010 dengan yang diputuskan 
Obama. Salah satu isinya hanya 
modernisasi infrastruktur nuklir dan 
tidak akan mengembangkan hulu ledak 
nuklir sebagaimana yang tercantum pada 
NPR 2010 namun pada kenyataannya 
arahan strategi ini bergeser pada 
modernisasi senjata nuklir. 

Dalam NPR 2010, tertera strategi nuklir 
yang dipakai Obama untuk menjaga 
keamanan nuklir, diantaranya: (1) 
mengurangi peran dan jumlah senjata 
nuklir AS – sesuai dengan NPT Pasal VI 
AS memiliki kewajiban untuk membuat 
kemajuan menuju pelucutan senjata 
nuklir – dengan langkah ini AS dapat 
membujuk mitra NPT untuk bergabung 
dengan AS dalam mengadopsi langkah-
langkah yang diperlukan untuk 
menghidupkan kembali rezim non-
proliferasi dan bahan nuklir aman di 
seluruh dunia, (2) dengan 
mempertahankan strategi pencegahan 
nuklir yang kredibel dan memperkuat 
arsitektur keamanan regional dengan 
pertahanan rudal dan kemampuan 
militer konvensional lainnya, AS dapat 
meyakinkan sekutu dan mitra non-nuklir 
AS di seluruh dunia dari komitmen 
keamanan AS kepada mereka dan 

mengkonfirmasi bahwa mereka tidak 
perlu kemampuan senjata nuklir untuk 

mereka sendiri, (3) dengan 
mengupayakan “The 
Stockpile Stewardship 
Program” ditujukan untuk 

memperpanjang 
kelangsungan senjata nuklir 
AS, AS dapat memastikan 
strategi Nuclear Deterrence 
yang aman, terjamin  dan 
efektif tanpa pengembangan 
hulu ledak nuklir baru atau 
uji coba nuklir lebih lanjut, 
(4) memodernisasi fasilitas 
nuklir dan investasi dalam 
human capital, secara 
substansial AS dapat 
mengurangi jumlah senjata 
nuklir, (5) mempromosikan 

strategi stabilitas dengan Rusia dan 
Tiongkok serta meningkatkan 
transparansi dan saling percaya, AS 
dapat membantu menciptakan kondisi 
untuk bergerak menuju dunia tanpa 
senjata nuklir dan membangun landasan 
yang lebih kuat untuk mengatasi 
proliferasi nuklir dan terorisme nuklir, 
(6) berupaya mengurangi arti penting 
senjata nuklir dalam hubungan 
internasional dan bergerak selangkah 
demi selangkah menuju dunia tanpa 
nuklir, kita bisa membalikkan ekspektasi 
yang berkembang bahwa kita ditakdirkan 
untuk hidup di dunia dengan negara-
negara bersenjata nuklir, dan 
mengurangi insentif untuk negara 
membangun nuklir mereka sendiri 
(Nuclear Posture Review Report, 2010). 

Setelah NPR 2010 dibuat, langkah yang 
diambil Obama untuk mencapai dunia 
tanpa nuklir adalah dengan meratifikasi 
New START, CTBT, dan memperkuat 
NPT. New START sendiri berisi tentang 
kerjasama bilateral antara Amerika 
Serikat dan Rusia mengenai pembatasan 
senjata nuklir yang berlaku sampai 10 
tahun kedepan. Kedua negara 
diperkenankan untuk memiliki 
maksimal 1.550 hulu ledak. Dalam 
rencananya keduanya akan mengurangi 
persenjataan mereka sebesar 80% (U.S. 
Departement of State, 2010). Bagi 
Obama, New START merupakan langkah 

Obama memiliki 
komitmen besar 

dalam menciptakan 
dunia tanpa nuklir. 
Tahapan yang telah 

dilakukannya terlihat 
dari penerapan NPR, 
New Start, CTBT, 

dan penguatan NPT. 
Namung Obama 
justru melakukan 

modernisasi nuklir. 
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awal yang baik untuk menuju dunia 
tanpa nuklir. Namun ratifikasi New 
START juga menjadi permulaan rencana 
modernisasi nuklir. Pemotongan jumlah 
senjata nuklir sebesar 80% tentunya 
menimbulkan perdebatan tersendiri bagi 
Partai Demokrat dengan Partai Republik. 
Dalam hal ini senator Jon Kyl dan Mitch 
McConnell, pada 15 Desember 2010 
bergabung dengan 40 senator partai 
Republik menuntut New START akan 
disetujui jika disertai dengan program 
yang signifikan untuk memodernisasi 
infrastruktur nuklir (Harvey, 2010). Agar 
ratifikasi berjalan maka Obama 
memenuhi permintaan tersebut. 

Selanjutnya Obama berusaha 
meratifikasi perjanjian CTBT pada tahun 
2010, namun sayangnya perjanjian ini 
tidak dapat diratifikasi dikarenakan 
banyaknya penolakan dari senator. CTBT 
dinilai lebih kompleks dari New START 
sehingga akan menghambat 
kemajuan nuklir Amerika 
Serikat. CTBT sendiri 
merupakan perjanjian yang 
berisi pelarangan uji coba 
nuklir dan melarang negara-
negara peserta meledakkan 
senjata nuklir atau mendukung 
negara lain untuk 
melakukannya. Kemudian 
dalam memperkuat rezim NPT 
pada peringatan 40 tahun 
kelangsungan NPT, Obama 
menekankan agar negara-
negara nuklir meningkatkan 
pelucutan senjata nuklir, 
sedangkan negara tanpa nuklir 
diharapkan untuk tidak 
mengembangkan kekuatan 
nuklir kecuali untuk 
kepentingan damai. Seperti 
yang diungkapkan Obama 
sebagai berikut: 

"Nations with nuclear weapons will 
move toward disarmament, nations 
without nuclear weapons will 
forsake them, and all nations have 
an 'inalienable right' to peaceful 
nuclear energy," the 40th 
anniversary of NPT (White House, 
2010) 

Dari pemaparan diatas jelas pada rentan 
waktu 2009-2010 Obama gencar 
berusaha memotong jumlah kuantitas 
nuklir AS. Hal ini tentunya ditempuh 
dengan jalan diplomasi baik melalui 
perjanjian maupun penekanan 
pentingnya nonproliferasi nuklir bagi 
dunia. Secara logis agenda 
nonproloiferasi nuklir memang 
mengarah pada visi dunia tanpa nuklir. 
Namun pada kurun waktu 2011 hingga 
2014 mulai mengarah pada modernisasi 
nuklir yang sejatinya tidak mengarah 
pada visi dunia tanpa nuklir. Bahkan 
akibat dari modernisasi nuklir ini tentu 
akan memunculkan era perlombaan 
senjata nuklir yang baru. Untuk mencari 
alasan mengapa Obama memutuskan 
untuk memodernisasi nuklir, pertama 
penulis meminjam teori decision making 
dari Coplin (2003) dalam menjelaskan 
kondisi domestik dan lingkungan 
internasional yang tengah dihadapi AS 

yang mempengaruhi 
pilihan-pilihan alternatif 
para pembuat keputusan. 
Menurut Coplin, terdapat 
beberapa determinan 
politik luar negeri yang 
dapat mempengaruhi 
pembuat keputusan 
diantaranya: konteks 
internasional, kondisi 
ekonomi, kondisi militer 
dan politik domestik 
(Coplin, 2003: 165). 
Konteks internasional 
mencakup 3 poin penting: 
(1) Letak geografi, (2) 
Hubungan ekonomi 
dengan negara lain, dan (3) 
Hubungan politik dengan 
negara lain. 

Secara geografis, Amerika 
Serikat terletak di benua 

Amerika, namun hubungan internasional 
AS terjalin kuat dengan wilayah Eropa. 
Hal ini disebabkan secara geografis AS 
masih berada dekat dengan negara – 
negara Eropa Barat yang berada sama di 
wilayah Atlantik Utara dan wilayah 
Eropa Timur khususnya Rusia. Sebagian 
besar lingkungan internasional AS 
didominasi oleh pengaruh negara-negara 
Eropa. Besarnya pengaruh negara Eropa 

Untuk mencari alasan 
mengapa Obama 

memutuskan untuk 
memodernisasi nuklir, 

pertama penulis 
meminjam teori 

decision making dari 
Coplin (2003) dalam 
menjelaskan kondisi 

domestik dan 
lingkungan 

internasional yang 
tengah dihadapi AS 
yang mempengaruhi 

pilihan-pilihan 
alternatif para pembuat 

keputusan. 
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menyebabkan AS membentuk aliansi 
pertahanan dengan wilayah Eropa Barat 
yaitu NATO. Kedekatan secara geografis 
AS turut mendorong AS tergabung dalam 
aliansi NATO. Seiring dengan 
berakhirnya Perang Dingin dibentuklah 
organisasi regional yaitu EU (Europe 
Union) yang sebagian besar merupakan 
anggota NATO. Sehingga tentunya 
pengaruh NATO sangat kuat terhadap 
EU terutama pengaruh AS. NATO EU 
dan AS dapat digambarkan sebagai 
ikatan yang tidak dapat dipisahkan. 
Sebagai mitra yang sangat dekat, AS dan 
EU telah banyak melakukan kerjasama 
ekonomi dan pertahanan. Pada tahun 
2011 kerjasama ekonomi AS dan EU 
bergerak pada proyek LNG (Liquid 
Natural Gas). Perusahaan AS telah 
menjual sekitar 58 juta ton LNG. 
Banyaknya LNG yang dimiliki AS 
membuat AS menduduki peringkat 
ketiga penyedia LNG terbesar di dunia. 
Hal ini membuat AS mampu menjadi 
pemasok LNG untuk Eropa dan Amerika 
Latin (Guzman,2016). Sebagai pemasok 
LNG di Eropa terbesar setelah Rusia, AS 
memiliki pengaruh yang besar terhadap 
negara-negara Uni Eropa mengingat 
permintaan LNG di Eropa sangat tinggi. 
Menurut data 53% LNG Uni Eropa 
dambil dari impor. 

Pada masa pemerintahan Obama, 
hubungan politik AS NATO EU terlihat 
semakin erat. Dampak dari krisis 
Ukraina membuat AS NATO dan EU 
bersatu menerapkan sanksi dan melawan 
Rusia. Pada KTT Amerika Serikat-Eropa 
yang digelar di Brussels, selain 
mengeluarkan pernyataan terkait isu 
ekonomi dan politik, keamanan dan 
stabilitas di seluruh dunia, serta 
perubahan iklim, forum ini juga 
dijadikan ajang membahas 
meningkatnya krisis di Ukraina dan 
status Crimea. Terkait krisis Ukraina dan 
pemisahan diri Crimea dari Kiev serta 
memperkuat kehadiran pasukan NATO 
di Eropa timur khususnya di negara-
negara kawasan laut Baltik. Amerika 
Serikat tercatat mengirim 600 
tentaranya ke kawasan Baltik. Di antara 
jumlah pasukan AS tersebut, satu 
resimen yang terdiri dari 150 pasukan 

dari Brigade Airborne 173 ditempatkan di 
Polandia. Sementara 450 penerjun 
payung AS ditempatkan di Latvia, 
Lithuania dan Estonia (Anon, 
2014).  Pada Juni 2014, Uni Eropa juga 
telah menerapkan sanksi bagi Rusia guna 
menekan pendanaan militer Rusia. Salah 
satunya dengan menerapkan beberapa 
sanksi terhadap beberapa pejabat Rusia 
yang di anggap bermain di belakang 
konflik dengan menerapkan pembekuan 
aset dan larangan bepergian di Eropa 
(Anon,2014). Kekompakan hubungan 
politik AS dan aliansinya (NATO dan EU) 
tercermin dari penerapan sanksi berat 
terhadap Rusia. Seperti yang dilansir 
media Tellegraph salah satu sanksi yang 
diterapkan adalah semua perusahaan 
minyak dan pertahanan Rusia yang 
dikontrol negara akan dilarang 
memainkan dana di pasar modal Eropa 
(Muhaimin, 2014). 

Selanjutnya pada kondisi ekonomi 
menurut data bank dunia AS mengalami 
kenaikan GNI perkapita dari tahun 
ketahun pada masa pemerintahan 
Obama. Dibandingkan negara nuklir 
lainnya PDB AS menempati posisi 
pertama. Namun jika dibandingkan 
dengan negara OECD pendapatan 
perkapita AS menempati urutan ke-8. 
Artinya pendapatan perkapita AS masih 
tergolong tinggi sebagai negara maju. 
Pada tahun 2009 utang negara masih 
dalam kisaran $12 triliyun, kemudian 
pada 2010 naik menjadi $13,5 triliun, 
2011 naik hingga $14,8 triliun, 2012 naik 
menjadi $16 Triliun, 2013 naik menjadi 
$16,7 triliun dan terakhir pada tahun 
2014 naik hingga hampir mencapai $18 
triliun (Treasury Direct, t.t.). 

Selanjutnya pada kondisi militer didapati 
semakin tahun jumlah pasukan militer 
AS semakin menurun. Namun hal ini 
diimbangi oleh tingkat pelatihan yang 
berkualitas serta perlengkapan militer 
yang canggih. Walaupun jumlahnya 
semakin menurun jumlah pasukan AS 
masih dapat dibilang cukup banyak dan 
memadai sebagai negara besar. 
Dibandingkan negara nuklir lainnya, 
pada 2014 AS berada diperingkat ke 4. 
Urutan pertama diduduki oleh Tiongkok 
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dengan total pasukan sebanyak 
2,993,000, kedua India dengan total 
pasukan sebanyak 2,749,700, dan ketiga 
Korea Utara dengan total pasukan 
sebanyak 1,379,000 (World Bank, t.t.). 
Kemudian dalam hal perlengkapan 
militer, AS memiliki senjata, 
diantaranya: Laser Avenger Laser, 
MAARS Robot (Modular Advanced 
Armed Robotic System), XM2010 
Enhanced Sniper Rifle, XM25 Individual 
Airbusrt Weapon System (IAWS) (Anon, 
t.t.). 

Selanjutnya dalam mengukur kestabilan 
tingkat politik domestik penulis 
menggunakan indikator dengan melihat 
seberapa keterbukaan politik negara 
tersebut sehingga dapat menkategorikan 
politik domestik di negara tersebut 
dalam keadaan stabil atau instabil. 
Semakin terbuka politiknya menandakan 
politik domestik dalam keadaan stabil. 
Maka dari itu semakin stabil politik 
domestik keputusan negara cenderung 
tenang dan matang (tidak agresif). Hal 
ini juga turut mempengaruhi jalannya 
birokrasi. Semakin terbukanya politik 
pengaruh presiden juga semakin 
tereduksi oleh decision maker lainnya. 
Sebagai negara demokrasi terbuka AS 
menduduki peringkat ke-8 sebagai 
negara yang peling demokrasi di dunia. 
Sedangkan dibanding negara-negara 
nuklir lainnya AS menduduki peringkat 
ke-2 (The Economist Intelligence, 2015: 
3-4). Dengan adanya demokrasi terbuka 
maka anggota NSC sebagai decision 
maker sekaligus policy influencers akan 
sangat mempengaruhi keputusan 
Obama.  

Menurut Coplin (2003), Bureaucratic 
influencer merupakan beberapa individu 
atau organisasi dalam lembaga 
pemerintah yang membantu para 
pengambil keputusan namun juga 
terkadang menjadi pengambil 
keputusan. Bureaucratic influencer 
memiliki pengaruh yang sangat besar 
sebab memiliki akses langsung kepada 
para pengambil keputusan dengan 
memberikan informasi kepada mereka 
sekaligus melaksanakan kebijakan luar 
negeri yang diputuskan. policy 
influencers terutama Bureaucratic 

influencers kepentingan keamanan 
nasional merupakan isu yang sangat 
penting. Dalam proses pembuatan 
keputusan, keamanan dan ketahanan 
nasional merupakan tujuan uama. Dalam 
birokrasi tidak semua aktor memainkan 
peran sebagai pengambil keputusan. Hal 
ini didasarkan pada isu yan dibahas 
dalam decision making. Menurut John 
Spanier and Eric Uslaner badan eksekutif 
menempati inti dari sistem pengambilan 
keputusan terutama pada kepentingan 
nasional di bidang keamanan. Pada inner 
circle decision making terdapat beberapa 
aktor, yaitu: presiden dan NSC seperti: 
Menteri Luar Negeri, Under Secertaries 
dan Asisten Menteri Luar Negeri, 
Menteri Pertahanan, NSA dan Chairman 
of the Joint Chiefs of Staff. Selanjutnya 
pada tingkat birokrasi lebih rendah 
ditempati oleh the Armed Services 
Committee dan ilmuwan. Kemudian 
pada lingkaran ketiga ditempati oleh 
kongres, partai poltik dan kelompok 
kepentingan. Sementara opini publik dan 
media mempunyai peran yang terbatas 
dalam pembuatan keputusan (Spanier, 
John and Uslander, Eric M. dalam Cho, 
Yeomin, 2009: 20). Dalam melihat 
pengaruh pembuat keputusan penulis 
meneliti peran pembuat keputusan, 
perilaku pembuat keputusan, dan 
kepentingan organisasi. Menurut Alisson 
“Where You Stand Depends on Where 
you Sit” (Alisson, 1971: 307) Pernyataan 
ini menegaskan bahwa di mana 
seseorang berdiri dipengaruhi, paling 
sering dipengaruhi kuat, oleh di mana 
seseorang duduk. Artinya kepentingan 
organisasi mereka sangat mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan. Dalam 
tulisan ini penulis mengkritisi aktor 
National Security Council (NSC) yang 
berperan sebagai decision maker pada 
isu keamanan nuklir dan juga sebagai 
policy influencer. Dalam pembuatan 
keputusan dibidang keamanan NSC 
terdiri atas presiden, wakil presiden, 
menteri luar negeri (DOS), menteri 
keamanan (DOD) dan National Security 
Advisor (NSA) serta Chieft Joint of Staff 
(CJS) penasihat militer. 

Setelah New START diratifikasi, Obama 
harus menepati janjinya terhadap 
senator partai Republik. Pada tahun 
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2011, Obama mulai menaikan anggaran 
nuklir per tahunnya yang tertera dalam 
Section 1251 Plan. Dalam rencananya 
Obama akan menaikan anggaran 
aktivitas senjata nuklir hingga total 85 
miliar dolar Amerika Serikat (White 
House, 2010). Namun dalam pengajuan 
FY 2013, jumlah kenaikan anggaran lebih 
rendah dari yang direncanakan Obama 
dalam Section 1251 Plan. Walaupun lebih 
rendah kenaikan anggaran pertahun 
tetap terjadi. Kondisi ini tentunya 
dipengaruhi oleh penandatangan 
undang-undang yang akan memotong 
angaran hampir 1 triliun dolar AS selama 
10 tahun ke depan termasuk untuk 
mengurangi defisit dengan tambahan 1,2 
triliun dolar AS pada akhir tahun 2011. 
Pada FY 2013, Obama meminta anggaran 
untuk aktivitas nuklir yang dilakukan 
NNSA sebesar 7.577 miliar dolar AS, 
anggaran ini mengalami kenaikan 
setelah sebelumnya pada FY 2012 
sebesar $7.214 miliar (Anon, 2012). 
Sebagai wakil presiden, Biden sangat 
mendukung Obama dalam 
memodernisasi infrastruktur nuklir 
seperti pemeliharaan stockpile untuk 
mengimbangi pengurangan nuklir tanpa 
mengorbankan keamanan AS yang 
dinyatakan sebagai berikut: 

“This investment is not only 
consistent with our 
nonproliferation agenda; it is 
essential to it.   Guaranteeing our 
stockpile, coupled with broader 
research and development 
efforts, allows us to pursue deep 
nuclear reductions without 
compromising our security.  As 
our conventional capabilities 
improve, we will continue to 
reduce our reliance on nuclear 
weapons.” (White House, 2010) 

Kenaikan anggaran tentunya tidak lepas 
dari pengaruh menteri pertahanan. 
Departemen Pertahanan (DOD) 
bertugas untuk menyediakan kekuatan 
militer yang diperlukan untuk mencegah 
perang dan untuk melindungi keamanan 
negara. DOD menaungi beberapa agensi 
yakni Departemen Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, 
serta banyak lembaga, kantor, dan 
komando yang termasuk Kepala Staf 

Gabungan, Badan Perlindungan 
Angkatan Pentagon, National Security 
Agency, dan Badan Intelijen Pertahanan 
(White House, t.t.). DOD juga memiliki 
peran sebagai pengatur seluruh 
anggaran militer dan mengatur strategi 
pertahanan keamanan nasional. Bagi 
sebuah departemen pertahanan, 
pemotongan anggaran pertahanan 
merupakan pukulan telak. Dengan 
adanya pemotongan pertahanan 
membuat menteri pertahanan harus 
membuat strategi baru untuk 
mengurangi anggaran tanpa mengurangi 
kapabilitas militer. Pada Oktober 2011, 
Panneta menentang setiap pengurangan 
anggaran untuk hulu ledak nuklir dan 
modernisasi infrastruktur nuklir (Anon, 
2011). Sejak AS menghadapi krisis utang, 
badan legislatif memotong semua 
anggaran federal termasuk departemen 
pertahanan yang paling besar memakan 
anggaran. Menurut Leon Panetta, 
pengurangan anggaran pertahanan di 
bawah penyerapan maksimal yang 
mencapai 23% akan melumpuhkan 
militer AS, untuk itu menteri pertahanan 
harus mempunyai strategi untuk 
memotong anggaran tanpa memotong 
program pertahanan seperti yang 
dinyatakan berikut ini: 

"If we aren’t staying ahead of it, we 
jeopardize the security of this 
country. So, for that reason, I 
certainly would oppose any 
reductions with regards to the 
funding for weaponization." (Anon, 
2011) 

Dalam menanggapi keputusan 
pengurangan anggaran, Panetta 
kemudian mengirim surat kepada 
Supercomittee. Dalam menanggapi 
pemotongan anggaran pertahanan, 
Hagel sebagai pengganti Panneta 
menyatakan “This is an irresponsible way 
to govern, and it forces the department 
into a very bad set of choices,” (Glenn, 
2013). Untuk menghemat anggaran, 
Hagel memilih memotong anggaran 
pembelian senjata dan anggaran 
personal. Selain itu membuka akun baru 
untuk anggaran nuklir dan infrastruktur 
nuklir (Weisgerber, 2014). Hagel 
menyebut strategi nuklir deterrence 
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sebagai prioritas DOD yang ditegaskan 
melalui kutipan berikut: 

“The nuclear deterrent DOD’s highest 
priority mission. No other capability 
that we have is more important.” The 
Pentagon is facing a hundreds of 
billions of dollars in nuclear-related 
bills over the next two decades to buy 
new bombers, submarines, and 
intercontinental ballistic missiles. 
Those three missions are called the 
“nuclear triad.” On top of that, much of 
the infrastructure at the bases that 
house these weapons have been 
deteriorating since the end of the Cold 
War in the 1990s. “There is much more 
we need to do leading up to our nuclear 
modernization program in the next 
decade” (Weisgerber, 2014) 

Sejak 2011-2014, pengurangan anggaran 
pertahanan tidak diikuti dengan 
mengurangi anggaran modernisasi 
nuklir. Bahkan sejak 2013-2014, Obama 
memutuskan menambah anggaran 
nuklir secara drastis. Pada tahun 2013 
NNSA (The National Nuclear Security 
Agency) membuat rencana baru untuk 
memodernisasi senjata nuklir AS yang 
dikenal sebagai “3+2 plan” (McDonald, 
2013). Dalam rencana tersebut, AS akan 
mengembangkan tiga hulu ledak yang 
akan digunakan pada ICBM dan SLBM, 
melakukan Life Extension Program 
(LEP) pada bom B-61 dan 
mengembangkan hulu ledak baru untuk 
menggantikan peluncur rudal jelajah 
udara W80. Terdapat jumlah jenis 
senjata nuklir di AS saat ini: hulu ledak 
W76 dan W88 untuk rudal balistik kapal 
selam (SLBM); hulu ledak W78 dan W87 
untuk rudal balistik antarbenua (ICBM); 
hulu ledak W80 untuk peluncur rudal 
udara (ALCM); dan bom gravitasi B61 
B83 (Anon, 2014). Pada tahun 2014, 
Obama beserta kongres mengestimasi 
biaya nuklir per dekade sebanyak 335 
miliar dolar AS. Itu artinya dalam jangka 
30 tahun kedepan AS akan menhabiskan 
1 triliun dolar AS untuk modernisasi dan 
perawatan nuklir. Hal ini tentunya 
mendapat kritik tajam dari berbagai 
pihak. Karena harga ini dianggap 
memakan dana terlalu besar untuk 
modernisasi nuklir. Menurut studi yang 
dilakukan Monterey Institute, 

administrasi Obama telah 
memerintahkan Pentagon untuk 
memperbarui 12 missile submarines, 100 
bombers and 400 land-based missiles, 
baik diganti dengan yang baru atau 
dengan modernisasi (Anon, 2014) 
Keputusan Obama ini tentunya sangat 
menguntungkan bagi DOD, melihat 
bahwa modernisasi nuklir perlu 
dilakukan segera dan harus 
meningkatkan kualitas/kecanggihannya. 
Selain itu nuklir yang telah usang dan 
tertinggal jauh dengan Rusia juga 
menjadi alasan pentingnya modernisasi. 
Namun semua hal ini berujung pada satu 
titik tujuan yaitu untuk mengamankan 
keamanan nasional yang merupakan 
kepentingan organisasinya. 

Pentingnya modernisasi nuklir tentunya 
tidak terlepas dari keadaan keamanan 
internasional yang semakin tidak 
menentu. Seperti yang disampaikan 
Dempsey sebagai pemimpin Joint Chiefs 
of Staff (JCS) “I will personally attest to 
the fact that [the world is] more 
dangerous than it has ever been” (Prebel, 
2014). JCS sebagai agensi dari DOD 
tentunya sangat mendukung dan 
mempengaruhi langkah DOD dalam 
menekankan modernisasi nuklir. Sebagai 
bagian dari DOD tentu JCS memiliki 
kepentingan yang hampir sama dengan 
DOD. Sehingga dapat dikatakan 
kepentingan Organisasinya mengekor 
pada DOD. JCS berperan sebagai 
penasihat dan memberikan informasi di 
bidang militer melalui pandangan-
pandangannya terhadap ancaman global. 

Sejak meletusnya konflik Ukraina, 
hubungan AS dan Rusia semakin 
renggang. Admistrasi Obama 
menugaskan Kerry untuk konsentrasi 
terhadap langkah dalam meyakinkan 
aliansi NATO dalam kekuatan militer 
dan nuklir AS. “Today NATO planes 
patrol the skies over the Baltics, and 
we’ve reinforced our presence in Poland, 
and we’re prepared to do more.” 
(Bandow, 2014). Dalam menghadapi 
ekskalasi yang terjadi di Ukraina Kerry 
mengharapkan negara-negara NATO 
untuk menaikan anggaran 
pertahanannya (Watson, 2014). Pasalnya 
Kerry telah melihat penurunan anggaran 
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pertahanan oleh negara NATO terutama 
Portugal dan Yunani yang mengalami 
penurunan sebesar 1,6% dari PDB dan 
rata-rata anggota NATO Eropa 
menghabiskan rata-rata 2,7% dari PDB 
pada pertahanan pada tahun 2013. 
Sebagai diplomat dalam kasus 
modernisasi nuklir Kerry bertugas untuk 
merekatkan aliansi dan meyakinkan 
aliansi akan kekuatan nuklir AS. Bagi 
departemen luar negeri modernisasi 
nuklir merupakan sebuah kebutuhan AS 
yang harus dilakukan AS, untuk 
meningkatkan posisi bargaining dan 
menjaga kepercayaan negara-negara 
NATO dalam menjamin keamanan 
NATO. Namun modernisasi nuklir juga 
memicu terjadinya semakin 
memburuknya hubungan AS dengan 
negara lainnya seperti hubungan AS dan 
Rusia yang semakin memanas dan saling 
bersaing untuk memodernisasi nuklir. 

Modernisasi nuklir memang dibutuhkan 
untuk mengatasi ancaman global, pada 
tahun 2012 Donilon banyak melakukan 
hubungan diplomasi dengan Tiongkok 
terkait nuklir Korea Utara. Sebagai 
penasihat Keamanan Nasional Donilon 
menyambut dukungan Tiongkok dalam 
mendesak Korea Utara untuk 
meninggalkan WMD dan program rudal 
balistik. AS akan memanfaatkan berbagai 
kemampuan untuk melidungi dan 
merespon ancaman yang ditujukan pada 
AS maupun sekutu AS oleh Korea Utara. 
AS sudah menyiapkan kebijakan yang 
diambil yakni memperkuat pertahan 
rudal.  Sebagaimana menurut Donilon 
perthanan rudal balistik merupakan 
elemen yang penting untuk melawan 
Korea Utara yang seperti ditegaskan 
dalam kutipan berikut: 

 “that ballistic missile defense is a 
critical element of our posture, but our 
– the full spectrum of our military 
capabilities are also relevant to our 
posture. And I believe that the North 
Koreans understand that” (Anon, 
2013) 

Selanjutnya pada tahun 2013, posisi 
Donilon digantikan oleh Susan Rice. 
Pada tahun 2013 konsentrasi Rice masih 
sama dengan Donilon dimana berporos 

pada hubungan diplomatik di Asia 
Pasifik yang ditegaskan dalam pidatonya 
sebagai berikut: 

“America’s purpose is to establish a 
more stable security environment in 
Asia…and a liberal political 
environment that respects universal 
rights and freedoms for all…We are 
making the Asia Pacific secure with 
American alliances—and an 
American force posture—that are 
being modernized to meet the 
challenges of our time. By 2020, 60 
percent of our fleet will be based in 
the Pacific, and our Pacific Command 
will gain more of our most cutting-
edge capabilities.” (White House, 
2013) 

Dalam kunjungannya ke Jepang, Rice 
memperdalam kerjasama trilateral 
pertahanan rudal bersama perdana 
menteri Shinzo Abe (Soesanto, 2014). 
Dalam perjanjian ini, ketiga negara AS, 
Jepang dan Korea Selatan diharuskan 
saling berbagi informasi intelejen. 
Sebagai Honest Broker NSA hanya 
sebatas konstituensi (Whittaker, 2011:  
26). Artinya secara organisasional NSA 
tidak mempunyai kepentingan organisasi 
yang substansial. Peran NSA dalam hal 
ini adalah memastikan presiden 
memiliki semua informasi yang 
diperlukan, memastikan berbagai pilihan 
kebijakan memiliki telah diidentifikasi, 
dan memberikan informasi prospek serta 
risiko dari setiap pilihan telah dievaluasi, 
memberi pertimbangan hukum dan 
pendanaan telah ditangani, 
mengidentifikasi potensi kesulitan dalam 
pelaksanaannya, dan memastikan semua 
prinsip NSC telah dimasukkan dalam 
pengembangan kebijakan dan proses 
rekomendasi (Whittaker, 2011: 26). 
Dalam menjalankan perannya terkadang 
NSA harus melakukan diplomasi ke 
negara lain seperti yang dilakukan 
menteri luar negeri. Diplomasi penting 
dilakukan demi mendapatkan informasi 
yang akurat sehingga dapat langsung 
memberikan alternatif pada presiden. 

KESIMPULAN 

Pada masa pemerintahan Barack Obama, 
isu nuklir kembali menjadi perbincangan 
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hangat. Terlebih pada masa 
pemerintahannya, Obama mengambil 
keputusan untuk melakukan 
modernisasi nuklir secara besar-besaran. 
Hal ini dikarenakan mendapat pengaruh 
yang besar dari birokrasi 
yang mendorong keputusan 
Obama untuk melakukan 
modernisasi nuklir. 
Pengaruh terbesar berasal 
dari anggota-anggota NSC 
sebagai policy influencers 
dan decision maker, 
terutama departemen 
pertahanan sebab 
departemen pertahanan 
mempunyai kepentingan 
organisasi untuk menjaga 
pertahanan dan keamanan 
nasional. Sehingga 
modernisasi nuklir sangat 
penting bagi departemen 
pertahanan untuk menjaga 
keamanan nasional Amerika 
Serikat dari ancaman global. 
Ancaman global yang semakin besar 
membuat modernisasi semakin 
diperlukan AS. Ancaman yang berasal 
dari “Rogue states” seperti Korea Utara 
dan terorisme seperti ISIS turut 
memberikan pengaruh urgensi kekuatan 
nuklir. Selain itu kebangkitan militer 
Tiongkok yang disebut sebagai kekuatan 
nuklir baru yang dapat menyaingi 
kekuatan nuklir Rusia dan AS sebagai 
ancaman tersendiri bagi AS. Namun 
sayangnya kebutuhan modernisasi nuklir 
ini tidak diimbangi dengan finansial yang 
memadai. Akibatnya modernisasi nuklir 
ini mengalami dilema tersendiri. Selama 
pemerintahan Obama negara terus 
mengalami defisit sehingga hutang AS 
melonjak pertahun.  Akibat tingginya 
plafon hutang perkonomian AS 
mengalami defisit. Sehingga AS harus 
memangkas pengeluaran di berbagai 
sektor termasuk keamanan demi 
membayar hutang dan menyeimbangkan 
dengan naiknya plafon hutang. 
Akibatnya dibanding negara-negara 
nuklir lainnya yang meningkatkan 
jumlah pasukan menambah anggaran 
belanja militer, AS justru harus 
memangkas anggaran militer dengan 
mengurangi pasukan, mengurangi 

senjata nuklir dan memperlambat 
modernisasi nuklir.  

Namun hal tersebut tidak menghalangi 
Obama dalam pengambilan keputusan 

modernisasi nuklir secara 
besar-besaran. Hal ini 
dibuktikan dengan 
keputusan Obama yang 
menganggarkan dana 1 
triliun dolar AS untuk 
memodernisasi nuklir 
sepuluh tahun kedepan. 
Dalam hal ini peneliti melihat 
bahwa AS dihadapkan pada 
dua pilihan yaitu ekonomi 
dan militer yang akan 
berimbas pada hubungan 
internasional AS dengan 
sekutu dan citra AS dimata 
aliansi. Kondisi inilah yang 
akan mempengaruhi 
pengambilan keputusan 
Obama dalam modernisasi 
nuklir. Modernisasi nuklir 
sangat penting bagi Amerika 

Serikat demi menjaga keamanan 
nasional dan juga menjaga kepercayaan 
aliansinya terutama negara-negara 
NATO. Melihat kondisi domestik dan 
internasional seperti yang telah 
digambarkan membuat anggota 
birokrasi mendorong Obama untuk 
segera melakukan modernisasi nuklir di 
tengah hutang yang terus menumpuk. 
Dengan kepentingan organisasi berbeda 
dan peran yang berbeda NSC mempunyai 
satu suara yaitu pentingnya modernisasi 
nuklir. Namun walaupun satu suara, 
tingkat kepentingan organisasi terhadap 
modernisasi nuklir tentu berbeda-beda. 
Hal inilah yang menjadikan DOD sebagai 
pengaruh terbesar dalam pengambilan 
keputusan modernisasi nuklir oleh 
Obama. Sebab DOD yang paling lantang 
dalam menyerukan pentingnya 
modernisasi nuklir dan modernisasi 
nuklir sangat berpengaruh kuat dengan 
kepentingan organisasinya yaitu 
menjaga keamanan nasional AS. 
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