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ABSTRACT

This paper aims to explain the asymmetric relations between China and North 
Korea in nuclear issue in 2013. North Korea had been conducting the third nuclear 
test in Pyongyang, North Korea in 2013 and it generated protests from many 
countries. After the third nuclear test, the trade relationship from China to North 
Korea slowed down. But in 2014, their trade relationship raised up and reached 
stability as usual. This condition draws that even though Chinese and North Korea 
relations is asymmetric, but that relations do not disturb the strategic industry and 
nuclear issue in North Korea. Their relationship remains normal and the issue of 
ending their bilateral relations is not true. The asymmetric relations is the reason 
why their relations is occurred as usual. 
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Tulisan ini membahas hubungan asimetris Tiongkok dan Korea Utara dalam Isu 
Nuklir Korea Utara Tahun 2013. Korea Utara telah melakukan uji coba nuklir 
ketiga di Pyongyang, Korea Utara tahun 2013 dan tindakannya ini menimbulkan 
protes dari beberapa negara. Setelah dilakukan uji coba nuklir tersebut, hubungan 
perdagangan Tiongkok ke Korea Utara sempat menurun. Akan tetapi, di tahun 2014 
mulai terjadi hubungan perdagangan yang stabil dan normal antara Tiongkok dan 
Korea Utara. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun hubungan Tiongkok 
dan Korea Utara bersifat asimetris, namun hubungan tersebut tidak mengganggu 
industri strategis dan isu nuklir di Korea Utara. Hubungan keduanya berjalan 
normal dan isu pemutusan hubungan tidak terjadi. Adanya hubungan asimetris 
ini yang menjadi alasan hubungan keduanya tetap berjalan.

Kata-Kata Kunci: Uji coba nuklir Korea Utara 2013, hubungan asimetris, Korea 
Utara, Tiongkok, hubungan perdagangan.
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Tiongkok dan Korea Utara dikenal sebagai sekutu dekat. Hubungan 
bilateral keduanya terbilang dekat meskipun sebenarnya jika 
dilihat kembali posisi Korea Utara tidak terlalu menguntungkan 
bagi Tiongkok. Akan tetapi, hingga saat ini, hubungan bilateralnya 
tetap dipertahankan. Tiongkok selama ini telah banyak membantu 
Korea Utara. Memberi bantuan pangan pada masyarakat di Korea 
Utara, menjaga stabilitas rezim di sana, hingga menjadi negara 
yang melindungi Korea Utara dari pemberian sanksi atas uji coba 
nuklirnya. Ada dua motif utama Tiongkok melakukan tindakan-
tindakan tersebut, termasuk dengan tetap mempertahankan 
hubungan bilateralnya.

Pertama, mencegah terjadinya instabilitas di Korea Utara (Xu & 
Bajoria 2014). Jika terjadi instabilitas domestik terjadi di Korea 
Utara, maka Tiongkok yang akan menanggung beban dari adanya 
potensi migrasi pengungsi dari Korea Utara ke Tiongkok. Padahal, 
jumlah penduduk di Tiongkok sendiri sudah begitu besar sehingga 
tidak memungkinkan lagi untuk menampung pengungsi. Kedua, 
untuk mencegah terjadinya instabilitas, tindakan Tiongkok yang 
tetap mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Korea Utara 
dilandasi atas motif mencegah bersatunya Korea Utara dan Korea 
Selatan. Bersatunya Korea Utara dan Korea Selatan tidak diinginkan 
oleh Tiongkok salah satunya disebabkan karena di Korea Utara ada 
perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang berinvestasi di Korea 
Utara (Thompson 2011, 5). Jika terjadi penyatuan, maka investasi 
perusahaan-perusahaan ini akan terganggu dan ikut mengganggu 
pemerintah Tiongkok pula. Selain itu, jika Korea Utara dan Korea 
Selatan bersatu, maka Tiongkok tidak akan lagi memiliki buffer state 
terhadap Amerika Serikat (AS) yang pangkalan militernya ada di 
kawasan Asia Timur (Xu & Bajoria 2014).

Sementara itu, Korea Utara kembali melakukan uji coba yang ketiga 
di tahun 2013. Sebelumnya, Korea Utara sendiri telah melakukan uji 
coba sebanyak dua kali di tahun 2006 dan 2009. Uji coba nuklir ketiga 
Korea Utara ini mengundang beragam asumsi dari media massa dan 
publik yang menyatakan bahwa Tiongkok tengah berencana untuk 
menghentikan hubungan perdagangannya dengan Korea Utara.
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Salah satunya adalah pernyataan mantan jenderal di elit militer 
Tiongkok dalam The Global Times yang menyatakan bahwa Korea 
Utara telah banyak berhutang budi pada Tiongkok dan sudah 
seharusnya Tiongkok mempertimbangkan kembali hubungan 
perdagangannya dengan Korea Utara (Perlez 2014). Pernyataan 
ini kemudian menggiring asumsi publik bahwa Tiongkok akan 
mengakhiri hubungan perdagangannya dengan Korea Utara dan 
bertujuan untuk menertibkan sekutunya ini. 

Asumsi yang beredar di kalangan masyarakat jika Tiongkok akan 
mengakhiri hubungan bilateralnya dengan Korea Utara sebagai 
akibat uji coba nuklir tersebut benar terjadi ketika di tahun 2014 
tercatat ekspor minyak Tiongkok ke Korea Utara sebesar 0% (Yonhap 
News 2015). Tidak hanya itu, pasokan komoditas ekspor bahan-bahan 
kimia dari Tiongkok ke Korea Utara juga mulai dibatasi. Akan tetapi, 
ada fakta lain yang menunjukkan terjadinya peningkatan kembali 
hubungan perdagangan Tiongkok dan Korea Utara seperti dalam 
perdagangan batu bara (Yonhap News 2014). Kondisi ini berjalan 
hingga tahun 2014 dan paruh waktu 2015. Ini lantas membenarkan 
keyakinan bahwa Tiongkok tidak akan pernah memutus hubungan 
perdagangannya dengan Korea Utara. Ini membuktikan bahwa 
hubungan asimetris tidak lantas menghentikan suatu negara 
untuk mengembangkan industri strategisnya, dalam hal ini adalah 
industri nuklir. Seperti yang dikatakan dalam Teori Asimetris 
bahwa ada dua negara yang berbeda kekuatannya. Negara A 
merupakan negara kuat dari segi ekonomi, politik, militer, dan ada 
negara B yang kekuatannya berada di bawah negara A. Meskipun 
posisi keduanya tidak simetris atau seimbang, namun keduanya 
masih bisa bekerjasama. Hubungan dengan negara B bagi negara 
A meskipun tidak menguntungkan, namun tetap dipertahankan 
karena motif-motif tertentu. Sementara bagi negara B, hubungan 
dengan negara A merupakan hal yang menguntungkan dan akan 
terus dipertahankan.

Uji Coba Nuklir Korea Utara Tahun 2013

Uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara pada 12 Desember 2013 
merupakan sebuah shock yang cukup memukul dunia internasional. 
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Hal mengejutkan tersebut terjadi sesudah terjadi negosiasi-negosiasi 
yang melibatkan negara-negara lain seperti Tiongkok, Jepang, dan 
Korea Selatan dalam menanggapi isu nuklir Korea Utara. Mediasi 
six party talks yang melibatkan Amerika Serikat, Korea Selatan, 
Korea Utara, Rusia, Tiongkok, dan Jepang diadakan pada tahun 
2003 yang mencoba untuk mengurangi potensi ancaman nuklir 
Korea Utara. Roehrig (2013, 1-2) berpendapat bahwa Korea Utara 
memiliki rencana untuk meningkatkan kekuatan nuklir yang 
mampu mencapai Amerika Serikat dan bahkan mungkin memiliki 
maksud untuk memulai perang dengan Amerika Serikat. Tentu 
saja ancaman-ancaman terkait nuklir Korea Utara menimbulkan 
kekhawatiran, khususnya di regional Asia Timur.

Tidak hanya dari kawasan, dari dunia internasional yang lebih luas, 
tindakan nuklir Korea Utara mengundang berbagai kritik keras dan 
peringatan. Ancaman embargo dan isolasi yang diberlakukan pada 
Korea Utara akan semakin mendalam bila Korea Utara tidak benar-
benar secara penuh menghentikan uji coba nuklirnya. Melalui six 
party talks sendiri hal-hal terkait ancaman dan negosiasi akan Korea 
Utara telah dibicarakan. Namun demikian, terjadi sedikit kesusahan 
pada masa-masa awal pembicaraan tersebut dimulai karena Korea 
Utara benar-benar tidak memiliki keinginan untuk menghentikan uji 
coba nuklirnya dan terus meningkatkan kemampuan highly-enriched 
uranium serta kemampuan nuklir jarak jauh (Thielmann & Fellow 
2013, 3-4). Meski pembicaraan ini menemui titik terang pada tahun 
2005 saat Korea Utara bersedia untuk menghentikan program nuklir 
dan peningkatan senjata nuklir mereka, namun pada kenyataannya, 
Korea Utara masih meningkatkan kekuatan nuklir mereka dan pada 
tahun 2012 mereka melakukan uji coba nuklir ketiga.

Terdapat berbagai spekulasi yang melihat bahwa tindakan uji coba 
nuklir Korea Utara merupakan tindakan memprovokasi Amerika 
Serikat dan khususnya Korea Selatan. Hal ini juga didasari pada 
sentimen-sentimen yang datang dari Korea Utara mengenai anti-
Amerika. Tindakan peningkatan uji coba nuklir akan terus diadakan 
mengikuti pernyataan dari Korea Utara pada Januari 2013 yang 
mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan melakukan denuklirisasi 
dan pemberhentian program nuklir bila negara-negara lain yang 
memiliki kekuatan nuklir tidak melakukan hal serupa.
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Hal ini juga disusul dengan program negara mereka yang bertujuan 
untuk memperbesar kemampuan nuklir dan meningkatkan 
aktivitas serta rencana program pengembangan nuklir mereka di 
tahun yang sama (Nikitin 2013, 1-3). Uji coba nuklir yang dilakukan 
oleh Korea Utara mengundang rasa cemas pada Korea Selatan. 
Provokasi ataupun tidak, meski tidak dilakukan secara sengaja, 
uji coba tersebut memaksa Amerika Serikat dan Korea Selatan 
untuk menempatkan pertahanan rudal di daerah perbatasan untuk 
melakukan nuclear deterrence. Thielman dan Fellow (2013, 1-2) 
mengungkapkan bahwa Korea Utara terlalu sering mengabaikan 
peraturan yang diberikan, seperti Resolusi 1718 yang diberlakukan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Korea Utara untuk 
meninggalkan seluruh program nuklir mereka pada tahun 2006. 
Meski komitmen yang diberikan oleh Korea Utara pada tahun 
2007 mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menghentikan 
dan memberikan informasi mengenai kekuatan nuklir mereka, 
namun pada kenyataannya, mereka tidak meninggalkan program 
tersebut dan justru melakukan uji coba nuklir pada tahun 2012 
yang dikhawatirkan memiliki kekuatan daya ledak lebih besar 
dibandingkan uji coba yang sebelumnya. 

Dalam melakukan uji coba nuklirnya, Korea Utara tentu memiliki 
motivasi tersendiri. Nikitin (2013, 17-8) mengatakan bahwa 
motivasi utama Korea Utara adalah menciptakan rudal jarak 
jauh yang tentu saja akan memenuhi tujuan utama Korea Utara 
sebelumnya, membuat rudal untuk mencapai Amerika Serikat 
dan memenuhi konstitusi negaranya. Motivasi kedua adalah 
sebagai respon negatif Korea Utara atas tindakan Amerika Serikat 
yang memasukkan Korea Utara ke dalam terrorism list. Motivasi 
ketiga adalah sebagai leverage atau alat diplomasi dalam berbagai 
negosiasi. Nuklir dianggap sebagai charming point dari Korea Utara 
dan bisa digunakan untuk memperkuat posisi Korea Utara di dunia 
internasional. Melalui motivasi-motivasi tersebut, dapat ditarik 
bahwa Korea Utara benar-benar memiliki rencana dan niatan untuk 
meningkatkan kemampuan senjata nuklir mereka ke tingkat yang 
lebih tinggi. Tidak hanya itu, tindakan agresif dari Korea Utara 
juga mengundang ancaman bahwa Korea Utara akan mengadakan 
perang dengan Amerika Serikat dan bila hal itu terjadi, akan terjadi 
ketidakstabilan dengan negara-negara yang menjalin hubungan 
dengan kedua pihak.
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Teori Hubungan Asimetris

Hubungan bilateral antara Tiongkok dan Korea Utara dapat 
dijelaskan salah satunya lewat Teori Hubungan Asimetris. Teori 
Hubungan Asimeteris menjelaskan bahwa di dalam hubungan 
internasional selalu terdapat hubungan bilateral yang asimetris. 
Hubungan bilateral yang asimetris ini menggambarkan ada sebuah 
negara yang lebih kuat dari segi kekuatan ekonomi, militer, politik, 
teritori, dan sebagainya, sementara di pihak lain ada negara yang 
tergolong lemah (Womack 2004, 359). Hubungan bilateral keduanya 
meskipun asimetris, namun tidak sampai akan menyebabkan 
instabilitas dalam sistem internasional. Ini disebabkan oleh salah 
satunya adalah hubungan kedua negara tersebut satu sama lain 
memiliki persepsi yang mampu membuat kondisi tetap stabil. 
Pertama, bagi negara yang kuat, dengan kekuatan nasional yang 
dimilikinya, hubungan bilateral dengan negara kedua yang lebih 
lemah dengannya pada dasarnya tidak memiliki keuntungan apapun 
(Womack 2004, 360). Akan tetapi, negara pertama (negara kuat) ini 
menyadari bahwa hubungan dengan negara kedua (yang lebih 
lemah) dipertahankan atas dasar alasan-alasan tertentu (Womack 
2004, 360). Alasan-alasan tertentu ini salah satunya adalah menjaga 
stabilitas domestik negara tersebut maupun sekitarnya. Negara 
kuat lebih mampu dalam mengontrol perilaku negara yang lebih 
lemah. Kemampuan mengontrol ini perlu untuk dipertahankan 
agar negara yang lebih lemah tidak bertindak di luar batas norma-
norma yang ada.

Kedua, bagi negara yang lemah, hubungan bilateral dengan negara 
yang kuat tentunya menguntungkan dan penting (Womack 2004, 
360). Negara yang lemah cenderung akan memanfaatkan dan 
mempertahankan hubungan bilateralnya karena ada insetif maupun 
bantuan yang diberikan dari negara kuat ke negara lemah. Hal-hal 
semacam ini diperlukan untuk survival negara lemah tersebut. Jika 
suatu waktu negara lemah bertindak menyimpang dari norma-
norma internasional, seringkali negara kuat akan “masuk” dan 
mengontrol negara lemah. Dengan mekanisme semacam ini, negara 
lemah dan instabilitas yang mungkin terjadi akibat tindakannya ini 
dapat dicegah oleh negara yang lebih kuat.
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Meski hubungan keduanya bisa menjadi damai, namun pada 
waktu-waktu tertentu, hubungan keduanya dapat menimbulkan 
mispersepsi (Womack 2004, 362). Mispersepsi yang timbul dapat 
disebabkan karena adanya tindakan dari salah satu negara yang 
dianggap tidak sejalan dengan apa yang diekspektasikan. Untuk 
menangani mispersepsi ini, setidaknya dapat dilakukan dua cara 
yaitu minimalisasi isu tinggi dan mengontrol eskalasi mispersepsi. 
Cara pertama yaitu minimalisasi isu tinggi dilakukan dengan 
misalnya membuat retorika yang menekankan pada kesamaan 
kepentingan, sementara pada cara kedua yaitu kontrol terhadap 
eskalasi mispersepsi akan dilakukan melalui cara membuat komisi 
ahli untuk memanajemen area masalah yang spesifik (Womack 2004, 
362). Pada cara kedua ini seringkali dilakukan manajemen masalah 
melalui pelibatan negara lemah dalam pembangunan domestik 
seperti mengirim bantuan yang diperlukan oleh masyarakat 
maupun eksistensinya dalam hubungan internasional missal ikut 
dalam forum-forum internasional dan sebagainya. Dengan cara-
cara seperti ini, maka mispersepsi dapat direda. 

Hubungan Bilateral Tiongkok dan Korea Utara

Korea Utara dan Tiongkok memiliki hubungan yang tidak hanya 
berfokus pada keamanan tetapi juga perekonomian. Korea Utara 
mendapat banyak bantuan dari Tiongkok dalam hal perekonomian, 
terutama pada masalah perdagangan. Tidak hanya itu, Korea Utara 
juga mendapatkan bantuan seperti minyak dalam jumlah besar 
dan makanan tiap tahunnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Korea 
Utara bertahan hidup dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh 
Tiongkok. Meskipun Korea Utara merupakan negara kecil yang 
tidak banyak menguntungkan bagi Tiongkok, namun hubungan 
bilateral dengan negara ini tetap dipertahankan. Bahkan meskipun 
Korea Utara telah melakukan tindakan melanggar norma-norma 
internasional terkait nuklir, namun Tiongkok tidak pernah memutus 
hubungan bilateralnya ini. Tiongkok juga tidak jarang melobi AS 
agar sanksi yang diberikan kepada Korut dapat dilonggarkan. 
Terkait uji coba nuklir, Korea Utara setidaknya telah melakukan uji 
coba nuklir sebanyak 3 kali. Pada tahun 2006 dan 2009, negara ini 
sempat melakukan uji coba nuklir dan menuai protes dari Amerika 
Serikat (AS) (BBC 2013).
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Protes yang selalu ditujukan pada Korea Utara ini di satu sisi 
membuat posisi Tiongkok menjadi dilematis. Tiongkok di satu sisi 
tengah menggalang kepercayaan internasional (Holland 2012, 7). 
Uji coba nuklir Korea Utara jika diabaikan akan semakin membuat 
Tiongkok tidak dipercaya di mata internasional. Namun di sisi 
lain, Tiongkok juga harus menjaga hubungan bilateralnya dengan 
menyelamatkan Korea Utara dari ancaman pemberian sanksi atas 
uji coba nuklirnya. 

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya di tanggal 12 
Februari 2013. Uji coba nuklir Korea Utara ini terdeteksi dari adanya 
aktivitas seismik yang kemudian mengundang kecurigaan negara-
negara di dunia (BBC 2013). Ini kemudian menjadi kontroversi karena 
pada uji coba ini Pyongyang dicurigai tengah mengembangkan 
peralat baru berbasis nuklir yang alatnya berukuran kecil namun 
menimbulkan efek yang besar (BBC 2013). Uji coba nuklir Korea 
Utara ini berikutnya dibahas dalam sidang Dewan Keamanan (DK) 
PBB agar Korea Utara dijatuhi sanksi atas upayanya tersebut. Salah 
satunya adalah dengan memberi hukuman dengan memerintahkan 
penghentian pasokan bantuan dan perdagangan minyak serta 
kebutuhan lainnya dari Tiongkok ke Korea Utara (Sanger & Sang-
Hun 2013). 

Menanggapi uji coba nuklir Korea Utara di tahun 2013, seorang 
mantan elit militer di Tiongkok yakni Jenderal Wang Hongguang 
dalam tulisannya di The Global Times menyatakan bahwa Korea 
Utara sudah terlalu banyak tergantung pada Tiongkok dan telah 
membuat berantakan Tiongkok (Perlez 2014). Dari data yang ada, 
Korea Utara di dalam neraca perdagangannya sepannjang 1990 
hingga 2002 tercatat lebih besar angka defisitnya dengan impor dari 
Tiongkok sebesar $6,1 juta sementara untuk ekspor ke Tiongkok 
hanya sebesar $1,7 juta (Kim 2003, 13). Ini menunjukkan bahwa Korea 
Utara sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi Tiongkok. 
Sementara itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak jauh berbeda 
dari pendahulunya yakni Hu Jintao yang menentang uji coba nuklir 
Korea Utara (Lorenz 2013). Tiongkok menyatakan bahwa mereka 
mematuhi kesepakatan internasional terkait nuklir. 



Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016 57

Yesaya Anggia, Alfionita Rizky P., 
Putu Eka Yanti W, Retno Anggraeni

Akan tetapi, yang menjadi masalah kemudian adalah dilema 
yang harus dihadapi oleh Tiongkok jika skenario reduksi atau 
pemutusan hubungan perdagangan dengan Korea Utara benar 
dilakukan. Jika skenario pemutusan hubungan bilateral dengan 
Korea Utara dilakukan, Tiongkok khawatir akan terjadi instabilitas 
di Semenanjung Korea. Kondisi semacam ini tidak diinginkan 
oleh Tiongkok karena penyebab utamanya adalah keengganan 
Tiongkok menanggung kejatuhan Korea Utara dan migrasi 
pengungsi Korea Utara ke Tiongkok. Sehingga dengan perhitungan 
yang dilakukannya, Tiongkok kemudian lebih memilih untuk 
mempertahankan hubungan bilateralnya dengan Korea Utara.

Sementara itu, Korea Utara sendiri terlepas dari motivasinya 
melakukan uji coba nuklir sebenarnya tidak berpikir untuk 
kemudian bertindak menentang Tiongkok. Korea Utara melihat 
kondisi domestiknya yang tidak terlalu baik. Negara ini menyadari 
bahwa sebagai sebuah negara yang masih tergolong kecil, hubungan 
dengan Tiongkok adalah sebuah hal yang strategis dan penting. 
Selain sebagai negara yang mendonasikan banyak bantuan pada 
domestiknya, Tiongkok juga menjadi negara yang mengusahakan 
agar rezim di Korea Utara tetap terus berjalan. Dengan keadaan 
seperti ini, bagi Korea Utara, hubungan asimetris dengan Tiongkok 
tidak akan menghentikan industri nuklirnya. Karena konsiderasi 
pemerintah Tiongkok yang berusaha untuk terus mempertahankan 
hubungannya dengan Korea Utara.

Fluktuasi Hubungan Perdagangan Tiongkok dan Korea Utara 
Sesudah Uji Coba Nuklir 2013

Akibat dari uji coba nuklir tahun 2013 yang dilakukan oleh Korea 
Utara, Tiongkok mulai mengurangi pasokan minyak yang diekspor 
ke Korea Utara. Menurut situs berita Korea KBS News (2014), tercatat 
volume perdagangan pada tahun 2014 antara kedua negara tersebut 
mulai berkurang sebesar 2,83% dibandingkan tahun 2013 saat uji 
coba nuklir dilakukan. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok sebagai 
bentuk tekanan bagi Korea Utara yang terus mengancam uji coba 
nuklir. Penurunan tersebut juga mengindikasikan pada publik 
bahwa hubungan perdagangan antara Korea Utara dan Tiongkok 
mulai terjalin kurang baik.
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Penurunan juga terjadi pada ekspor minyak yang dilakukan oleh 
Tiongkok. Menurut data yang diberikan kantor bea cukai Tiongkok 
kepada surat kabar Korea Selatan, The Hankyoreh, tahun 2014 
Tiongkok tidak mengekspor minyak sama sekali ke Korea Utara 
(Algama 2014). 

Tiongkok menekan adanya ekspor bahan material dan teknologi yang 
sekiranya dapat digunakan oleh Korea Utara untuk mengembangkan 
nuklirnya dan mencegah adanya uji coba nuklir di masa depan. 
Pada September tahun 2013, Tiongkok mulai menerapkan larangan 
terhadap kegiatan ekspor ke Korea Utara (BBC 2013) Hal yang 
dilakukan oleh Tiongkok tersebut juga merupakan tindakan yang 
berdasarkan sanksi yang diberikan oleh PBB kepada Korea Utara. 
Langkah untuk membatasi perdagangan dengan Korea Utara ini 
dilakukan di bawah resolusi baru yang dikeluarkan oleh DK PBB. 
Meskipun Tiongkok berpikiran untuk menjauh, namun tidak untuk 
memutuskan hubungan antara keduanya. Selama ini, perdagangan 
lintas Tiongkok-Korea Utara melewati wilayah Dandong. Kawasan 
tersebut berdekatan dengan salah satu zona ekonomi khusus Korea 
Utara di Pulau Hwanggumpyong. Setelah adanya uji coba nuklir 
tersebut, Tiongkok lebih memperketat pengiriman apa pun yang 
berasal dari Korea Utara maupun yang dikirim ke Korea Utara 
(Warta Ekonomi 2013). 

Tahun 2015 ini Tiongkok membuka jalur kereta cepat menuju Korea 
Utara. Pembangunan jalur ini telah berjalan sejak 2010, tiga tahun 
sebelum Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya yang ketiga. 
Hal ini dilakukan Tiongkok untuk dapat meningkatkan hubungan 
perdagangan dan ekonominya dengan Korea Utara meskipun 
Tiongkok menentang program nuklir yang dilakukan oleh Korea 
Utara (Deutsche Welle 2014). Adanya jalur kereta ini membuat 
perjalanan yang ditempuh dari Shenyang ke Dandong, Korea 
Utara menjadi lebih cepat, karena seperti yang telah diketahui, 
Dandong merupakan kawasan zona ekonomi Korea Utara. 
Meskipun perdagangan sempat turun akibat adanya uji coba nuklir 
namun masalah ekpor batu bara tetap berjalan di tahun 2013, hal 
ini membuktikan bahwa hubungan keduanya masih baik (Snyder 
2014). Meningkatnya permintaan energi yang ada di Tiongkok 
telah menjadi peluang ekonomi bagi Korea Utara untuk melakukan 
ekspor.
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Krisis energi yang dialami oleh Tiongkok mengharuskannya untuk 
melakukan impor energi dari negara lain. Korea Utara sebagai 
negara yang memiliki pasokan batu bara akhirnya memanfaatkan 
sumber dayanya tersebut untuk memperbaiki hubungannya 
dengan Tiongkok sesudah uji nuklir. Hal ini menjadi bukti bahwa 
hubungan perdangan Tiongkok dan Korea Utara tidak benar-benar 
putus akibat uji nuklir. 

Kelanjutan Hubungan Perdagangan Tiongkok dan Korea Utara 
Sesudah Uji Coba Nuklir 2013

Hubungan perdagangan antara Korea Utara dan Tiongkok masih 
terus berlanjut hingga saat ini, meskipun sempat terjadi pasang 
surut akibat adanya percobaan nuklir Korea Utara. Beberapa 
faktor menjadi penyebab tindakan Tiongkok untuk terus menjaga 
hubungannya dengan Korea Utara. Adanya faktor geopolitikal dan 
geoekonomi yang membuat keduanya tidak dapat  melepaskan 
hubungan baik yang telah lama dibina. Hal ini membuat Tiongkok 
tidak lantas dapat memutuskan hubungannya dengan Korea Utara. 
Perenggangan hubungan keduanya memang sempat terjadi, namun 
hal tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi hubungan 
kerjasama ekonomi keduanya.

Melihat dari sisi Tiongkok, terdapat beberapa faktor yang 
melatarbelakangi tindakan Tiongkok untuk merenggangkan 
hubungannya dengan Korea Utara setelah percobaan nuklir Korea 
Utara tahun 2013. Pertama, Tiongkok menganggap bahwa percobaan 
nuklir Korea Utara dapat mengancam kepentingan keamanan 
di wilayah sekitar Tiongkok (Jong-Ho 2015, 2). Ekspansi dagang 
Tiongkok yang menyebar ke seluruh wilayah dunia, membutuhkan 
area distrubusi yang aman. Untuk itulah keamanan dan stabilitas 
kawasan sekitar Tiongkok perlu dijaga. Percobaan nuklir Korea 
Utara dapat memunculkan kecemasan dan kekhawatiran terkait 
isu keamanan di sekitar wilayah Asia Timur dan akan berdampak 
negatif terhadap jalur perdagangan Tiongkok.

Kedua, dilatarbelakangi atas transfromasi identitas Tiongkok 
sebagai Great Power (Jong-Ho 2015, 3). Dalam upayanya menjadi 
negara Great Power, presiden Xi Jinping telah mengumumkan 
konsep Chinese Dream, yang digunakan pula untuk mendorong 
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aktivitas kebijakan luar negerinya dan sebagai korespondensi 
terhadap statusnya sebagai Great Power di dunia internasional. 
Dalam Chinese Dream, terdapat empat kunci utama yaitu Friendship, 
Sincerity, Reciprocity, and Inclusiveness.  Untuk itulah kebangkitan 
Tiongkok dalam menjadi salah satu Great Powers adalah dengan cara 
mengemban tanggung jawab dan tugas internasional pada level 
global. Isu nuklir Korea Utara merupakan salah satu isu sensitif 
keamanan pada tingkatan internasional. Untuk itulah Tiongkok 
tidak dapat mendukung tindakan Korea Utara yang mengancam 
stabilitas keamanan internasional. Jika Tiongkok tidak mengecam 
aksi nuklir Korea Utara, maka kepercayaan dunia internasional 
terhadap Tiongkok akan melemah dan akan memperburuk citra 
Tiongkok.

Meski demikian, melihat fakta peningkatan kembali hubungan 
perdagangan keduanya, hubungan kerjasama perdagangan Korea 
Utara dengan Tiongkok tidak dapat diputus begitu saja. Terdapat 
kepentingan-kepentingan Tiongkok terhadap Korea Utara yang 
sangat vital. Tiongkok bahkan disebut tengah gencar mencari 
keuntungan ekonomi dari Korea Utara. Upaya meningkatkan 
keuntungan ekonomi ini terlihat dari digunakannya pelabuhan-
pelabuhan di Korea Utara sebagai basis transportasi logistik 
Tiongkok. Changjitu Project yang berdasarkan pada tiga lokasi utama 
di wilayah Timur Laut Tiongkok yaitu Changchun City, Jilin City, 
dan area sungai Tumen, merupakan area strategis bagi perdagangan 
Tiongkok. Wilayah Timur Laut Tiongkok merupakan wilayah 
yang kaya akan raw materials seperti gas alam, crude oil, bahan 
tambang, hasil laut, dan hasil kehutanan (Ho Lee dan Kang 2011, 6). 
Untuk itulah Tiongkok perlu mendistribusikan sumberdaya alam 
wilayah Timur Lautnya melalui koneksi pelabuhan Korea Utara. 
Dengan menggunakan pelabuhan Korea Utara, maka waktu yang 
diperlukan untuk mengirim barang dari Tiongkok ke Jepang dapat 
ditempuh selama satu hari. Sedangkan waktu tempuh sebelumnya 
dapat mencapai dua belas hari.

Tidak hanya untuk distribusi perdagangannya ke Jepang, namun 
Tiongkok juga memiliki target untuk menghubungkan beberapa 
negara di wilayah sekitarnya seperti Korea Selatan, Russia, Korea 
Utara dan Mongolia.
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Dan jalur perdagangan jangka panjang, Tiongkok berkeinginan 
untuk membuat jalur transportasi cross Sino-Mongolian land, 
sekaligus mengkoneksikan Asia Timur, Eropa dan Amerika. 

Tiongkok juga memiliki kepentingan politico-security terhadap Korea 
Utara. Kepentingan utama Tiongkok dalam hal politico-security 
adalah untuk mencegah runtuhnya rezim di Korea Utara. Tiongkok 
mengkhawatirkan beberapa hal jikalau Korea Utara runtuh. 
Kemungkinan buruk yang akan menimpa domestik Tiongkok, 
jika Korea Utara runtuh adalah pertama, akan membahayakan 
keamanan nasional Tiongkok. Kedua, selain membahayakan 
keamanan nasional Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Tiongkok 
juga akan terganggu (Ho Lee dan Kang 2011, 13). Ketiga, akan 
menimbulkan permasalahan ledakan penduduk yang ditimbulkan 
dari pengungsi Korea Utara yang datang ke Tiongkok. Pada level 
Internasional, runtuhnya Korea Utara akan membuat kominitas 
internasional memiliki keraguan atas sistem sosialis, yang dianut 
kedua negara. Melalui kesamaan pandangan atau ideologi yaitu 
sistem sosialis, maka Tiongkok menginginkan Korea Utara untuk 
dapat menjadi bagian dari komunitas internasional, dengan 
merubah sikapnya seperti Tiongkok. Tiongkok menginginkan agar 
Korea Utara dapat diterima di dunia internasional, namun masih 
dengan wajah yang sama sebagai negara sosialis. Jika Korea Utara 
runtuh, kemungkinan yang akan terjadi adalah bergesernya paham 
sosialis menjadi demokratis.

Mengutip dari pernyataan David Volodzko (2015) bahwa Beijing 
and Pyongyang are too important to each other to end their relationship 
anytime soon. Dari pernyataan tersebut David, menganggap bahwa 
meskipun Korea Utara khawatir terhadap sikap dan kebijakan luar 
negeri Tiongkok seperti dalam mempromosikan The China Dream 
sekaligus dalam hal memperbaiki hubungan Tiongkok dengan dunia 
luar. Namun, hubungan Korea Utara dan Tiongkok tidak lantas 
dapat berpisah. Rodger Baker (dalam Volodzko 2015) menyebutkan 
bahwa hubungan Korea Utara dan Tiongkok pada dasarnya adalah 
berdasarkan security calculation.

Korea Utara merupakan buffer yang sangat penting bagi Tiongkok 
karana digunakan sebagai perisai Tiongkok dalam menghalau 
pengaruh dari Barat.
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Di lain sisi, agresifitas Korea Utara juga memicu ketidakstabilan 
keamanan di wilayah Asia Timur yang memicu perilaku Tiongkok 
yang seakan-akan menjauhi Korea Utara. Meskipun demikian, 
keanggotaan Tiongkok dalam Six Party Talks masih memungkinkan 
untuk menekan dan meredam keagresifitasan Korea Utara.

Bagi Korea Utara, Tiongkok tetap menjadi partner dan aliansi utama 
yang dimiliki. Dengan adanya tingkat dependensi yang tinggi 
pada Tiongkok, membuat Korea Utara tidak akan mau melepas 
hubungannya dengan Tiongkok. Perjanjian Sino-North Korean 
Mutual Aid and Cooperation Friendship Treaty pada tahun 1961, 
nyatanya telah diperpanjang pada tahun 2001 dan berlaku hingga 
tahun 2021. Perjanjian  tersebut menjanjikan bantuan militer bagi 
Korea Utara oleh Tiongkok. Selain itu terkait dengan kepentingan 
ekonomi Korea Utara terhadap Tiongkok, yang mana tercatat bahwa 
Tiongkok merupakan partner dagang terbesar Korea Utara dengan 
57% impor dan 42% ekspor dengan Tiongkok (Volodzko 2015). Selain 
itu Korea Utara juga mendapatkan sebagian besar supply minyak 
dan gas dari Tiongkok. Bantuan luar negeri dan investasi terhadap 
Korea Utara juga paling banyak mengalir dari Tiongkok. Sehingga 
kecil kemungkinan bahwa Korea Utara akan menjauhi Tiongkok, 
meskipun Tiongkok dalam beberapa hal khususnya dalam masalah 
nuklir, tidak mendukung Korea Utara. Tiongkok dalam berbagai hal 
memiliki bargaining power yang lebih tinggi dari Korea Utara, hal ini 
kemudian menimbulkan adanya hubungan asimetris antara Korea 
Utara dan Tiongkok. Hubungan asimetris inilah yang membuat 
Korea Utara dan Tiongkok akan tetap memiliki kedekatan, terlepas 
dari program nuklir Korea Utara.

Simpulan

Usai Korea Utara melangsungkan uji coba nuklir ketiga di tahun 
2013, sejumlah media massa mulai berpandangan bahwa akan 
terjadi penurunan hubungan perdagangan antara Tiongkok dan 
Korea Utara. Ini terjadi setelah seorang mantan jenderal militer di 
Tiongkok yakni Jenderal Wang Hongguang menyatakan bahwa 
Tiongkok sudah terlalu baik pada Korea Utara dan sudah sepantasnya 
Tiongkok mulai mengurangi hubungan perdagangannya dengan 
Korea Utara. 
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Pandangan ini sempat terjadi ketika jumlah ekspor Tiongkok ke 
Korea Utara menurun bahkan di tahun 2014 sempat mencapai 0% 
untuk ekspor minyak dari Tiongkok ke Korea Utara. Akan tetapi, 
pada faktanya, hubungan perdagangan Tiongkok dan Korea Utara 
kembali membaik dan stabil seperti biasa. Sikap Tiongkok yang 
demikian disebabkan oleh kepentingan-kepentingannya dalam 
menjaga hubungan bilateralnya dengan Korea Utara yaitu pertama 
adalah kepentingan Tiongkok untuk mencegah instabilitas di 
Korea Utara. Jika terjadi instabilitas di Korea Utara, maka Tiongkok 
sendiri yang akan menerima risikonya dengan kedatangan migran 
dari Korea Utara. Kedua, ada faktor untuk menjaga agar Korea 
Utara tetap berada dalam status quo dengan Korea Selatan yang jika 
ada reunifikasi keduanya, maka Tiongkok tidak akan lagi memiliki 
buffer state terhadap AS. Dari sini, dapat dikatakan bahwa hubungan 
Tiongkok dan Korea Utara meskipun asimetris namun akan tetap 
terus dipertahankan. Sehingga, berkaitan dengan adanya uji coba 
nuklir Korea Utara tahun 2013, hubungan yang asimetris tidak akan 
mengganggu industri strategis yakni nuklir di Korea Utara.
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