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ABSTRAK 

Korea Selatan dan Korea Utara dipisahkan oleh Demilitarized Zone atau DMZ yang 
dibentuk sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953 untuk 
mengakhiri Perang Korea. Adanya DMZ sebagai buffer zone tidak lantas meredakan 
ketegangan di Semenanjung Korea, terbukti dengan adanya siaran propaganda 
melalui pengeras suara di DMZ sejak tahun 1953. Pada tahun 2016, Korea Selatan 
megintensifkan siaran propaganda menyusul adanya uji coba bom hidrogen yang 
dilakukan oleh Pyongyang. Penelitian ini akan mengkorelasikan dimulainya siaran 
propaganda dengan pemikiran tentang dilema respon, mitigasi rezim internasional, 
dan tahap konflik yang telah mencapai fase eskalasi. Hingga akhirnya, peneliti 
menemukan fakta bahwa Korea Selatan mengalami dilema respon dalam menghadapi 
provokasi Korea Utara. Terlebih, tidak ada rezim keamanan yang menjadi mitigator 
konflik di Semenanjung Korea hingga ketegangan telah mencapai tahap eskalasi. 
Kondisi ini yang mendorong Seoul memulai kembali siaran propaganda, atau dikenal 
sebagai Propa-Gangnam, sebagai upaya strategisnya melawan rezim Kim Jong-un. 

Kata Kunci: Semenanjung Korea, Konflik Nuklir, Propa-Gangnam, Mitigasi Rezim, 
Dilema Respon. 

South Korea and North Korea were separated by Demilitarized Zone or DMZ formed as 
part of the ceasefire agreement on 27 July 1953 to end the Korean War. The existence of 
the DMZ as a buffer zone does not necessarily alleviate the tension on the Korean 
Peninsula, as evidenced by the propaganda broadcast through loudspeakers in the DMZ 
since 1953. In 2016, South Korea intensified the propaganda broadcasts following a 
hydrogen bomb test driven by Pyongyang. This study will correlate the rise of 
propaganda broadcasts with response dilemma concept, international regime 
mitigation, and the escalation phase of the conflict. Researchers found the fact that 
South Korea is experiencing a response dilemma over North Korean provocations. 
Moreover, there is no security regime as a mitigator on Korean Peninsula's conflict, 
until the tension has reached the escalation stage. This condition prompted Seoul to 
resume propaganda broadcasts, known as Propa-Gangnam, as its strategic effort 
against Kim Jong-un regime. 

Keywords: Korean Peninsula, Nuclear Conflict, Propa-Gangnam, Regime Mitigation, 
Response Dilemma. 

 

 



2 

 

Korea Selatan memulai kembali penggunaan loudspeaker yang digunakan untuk 
menyiarkan propaganda di wilayah Korean Demilitarized Zone atau DMZ pada 
tanggal 8 Januari 2016. Siaran propaganda yang kemudian disebut dengan 
Propa-Gangnam ini merupakan siaran yang dimulai lagi setelah 11 tahun 
beristirahat (The Guardian, 2016). Propaganda broadcast antar dua negara 
Korea telah dimulai sejak tahun 1953 dan dihentikan pada tahun 2004 (BBC 
News, 2004). Pada tanggal 10 Agustus 2015, Korea Selatan sempat memulai 
siaran propaganda sebagai bentuk protes atas serangan Korea Utara terhadap 
dua tentara Korea Selatan di dekat pos penjagaan DMZ (Choe, 2015). Namun 
propaganda tersebut tidak berlangsung lama karena Korea Utara mengancam 
akan meluncurkan artileri ke posisi unit-unit loudspeaker, dan segera kedua 
negara melakukan pertemuan untuk membuat perjanjian guna menghindari 
konflik senjata (Aljazeera, 2016).  

Siaran dari pengeras suara Korea Selatan dapat menjangkau jarak 10 kilometer di 
siang hari dan 24 kilometer di malam hari. Pada jarak itu, siaran dapat terdengar 
hingga lokasi penempatan kekuatan besar tentara Korea Utara di dekat 
perbatasan dan juga warga di kota-kota terdekat DMZ seperti Kaesong (The 
Guardian, 2016). Siaran-siaran yang diperdengarkan oleh Korea Selatan adalah 
trademark-nya yang mendunia, yaitu musik K-pop seperti lagu dari BigBang dan 
penyanyi PSY dengan lagu andalannya Gangnam Style (Ryall & Freeman, 2016). 
Di samping melalui lagu K-pop, propaganda juga berisi siaran berita televisi yang 
menyudutkan bahkan mengkritik langsung Kim Jong-un, seperti “Clothes for 
Kim Jong-un and Ri Sol-ju cost tens of thousands dollars each and her purse is 
worth thousands of dollars too” (VICE News and Reuters, 2016). Sekretaris luar 
negeri Inggris, Philip Hammond, telah meminta Korea Selatan untuk menahan 
diri dari propaganda, tetapi Seoul melihat propaganda sebagai cara tepat untuk 
menunjukkan ketidaksenangannya dan akan mengganggu pemerintahan Korea 
Utara yang sensitif (The Guardian, 2016).  

Propa-Gangnam dimulai kembali hanya selang dua hari sejak uji coba hydrogen 
bomb oleh Korea Utara pada tanggal 6 Januari 2016. Namun uji coba tersebut 
belum tentu menjadi faktor determinan paling penting yang menyebabkan Korea 
Selatan memulai propagandanya. Korea Utara telah melakukan uji coba sebanyak 
empat kali, yaitu pada bulan Oktober 2006 dengan daya ledak sekitar 1 kiloton, 
yang dikategorikan gagal. Diikuti oleh tes kedua pada bulan Mei 2009, dimana 
daya ledaknya mencapai 2,4-5 kiloton yang menandakan uji coba tersebut 
berhasil. Lalu uji coba ketiga dan keempat pada Februari 2013 dan Januari 2015 
yang menghasilkan daya ledak sekitar 10 kiloton (Vishwanathan et al., 2016). 
Namun baru pada uji coba kelima tahun 2016 ini, Korea Selatan akhirnya 
memberi peringatan. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mendasari 
Korea Selatan memilih untuk memulai kembali siaran propaganda untuk 
merespon uji coba nuklir Korea Utara. 

 
Dilema Respon Korea Selatan atas Berbagai Provokasi Korea Utara 

 
Dilema keamanan mempunyai dua tingkatan. Pertama adalah dilema 
interpretasi, yaitu saat pembuat keputusan harus mengartikan maksud suatu 
negara yang meningkatkan perkembangan militernya, apakah untuk 
perlindungan diri atau untuk mengubah status quo menjadi keuntungan sepihak. 
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Level kedua adalah dilema respon yang mengikuti dilema interpretasi. Pembuat 
keputusan harus menentukan responnya, apakah mereka akan memberikan 
isyarat melalui kata-kata atau perbuatan untuk menunjukkan kepastian, atau 
memberikan deterensi karena ancaman semakin berkembang (Booth & Wheeler, 
2008). Beberapa situasi hubungan interpretasi-respon adalah (1) jika dilema 
respon didasarkan pada kecurigaan salah mengenai motif dan niat aktor lain, dan 
pengambil keputusan bereaksi secara militer konfrontatif, maka mereka berisiko 
menciptakan tingkat permusuhan yang signifikan; (2) jika respon didasarkan 
pada kepercayaan salah tempat, ada risiko mereka akan terkena pemaksaan oleh 
pihak yang memiliki niat bermusuhan; (3) jika kedua pihak merespon dengan 
sinyal permusuhan, maka situasi akan berkembang menjadi security paradox; 
dan (4) jika dilema interpretasi diselesaikan dengan pandangan bahwa negara 
lain adalah ancaman yang pasti, maka tidak ada lagi dilema keamanan, 
melainkan tantangan strategis. Terdapat kemungkinan bahwa interpretasi itu 
salah, yang mana gerakan defensif negara lain dianggap sebagai tindakan agresif. 
Dalam situasi seperti ini, para pengambil keputusan akan mengambil resiko 
dengan menginisiasi langkah militer dan menciptakan permusuhan, yang akan 
menciptakan putaran kompetisi keamanan atau security paradox, sebuah 
kondisi akibat kesalahan interpretasi dan tidak bisa dijelaskan dari mana dilema 
keamanan berasal (Booth & Wheeler, 2008). 

Korea Selatan telah menunjukkan beberapa respon berbeda di setiap provokasi 
yang dilakukan oleh Korea Utara. Respon tersebut dapat dikategorikan ke dalam 
empat kondisi dilema respon yang dikemukakan oleh Ken Booth dan Nicholas 
Wheeler (2008). Kondisi pertama ditunjukkan saat uji coba rudal Nodong 
tanggal 26 Maret dan latihan live-fire 31 Maret di tahun 2014. Peluncuran rudal 
jarak menengah Nodong diklaim Pyongyang sebagai “latihan militer biasa” dan 
disusul dengan latihan live-fire di tujuh wilayah perbatasan. Namun, militer 
Korea Selatan menemukan sekitar 100 peluru Korea Utara yang melintasi 
perbatasan hingga berada di perairan teritorialnya. Akibatnya, Seoul segera 
menembakkan lebih dari 300 tembakan dari K-9 self-propelled howitzer 
batteries sebagai pembalasan (BBC News, 2014). Mustahil untuk mengetahui 
motif sesungguhnya Korea Utara dalam melakukan peluncuran rudal dan latihan 
live-fire meski Pyongyang mengklaim tindakan tersebut hanya latihan militer 
rutin untuk pertahanannya. Dalam ketidakpastian ini, Seoul menginterpretasikan 
kegiatan militer Pyongyang sebagai provokasi serius untuk melawan Korea 
Selatan, sehingga Seoul menanggapinya dengan aksi militer dan kedua negara 
terlibat dalam pertukaran artileri. 

Kondisi kedua terjadi pada uji coba nuklir Korea Utara tanggal 12 Februari 2013. 
Pada uji coba ini, Presiden Park Geun-hye mengambil sikap yang kuat terhadap 
Korea Utara dan telah memerintahkan para jenderal untuk segera menanggapi 
tindakan provokatif tersebut. Namun, terjadi kontradiksi karena pada saat yang 
sama, Seoul juga menginginkan jalan damai guna menghambat eskalasi konflik 
(Bechtol, 2013). Dibuktikan dengan kedua negara kembali berdialog pada bulan 
Agustus untuk membahas pembukaan kembali KIC, reuni keluarga, dan 
pembukaan resor Gunung Geumgang (CNN News, 2013). Tetapi kemudian, Seoul 
mengalami pemaksaan oleh Pyongyang untuk membatalkan latihan militer 
bersama Amerika Serikat yang akan diselenggarakan pada 22 November. Latihan 
itu dianggap sebagai bentuk provokasi dan pihak Pyongyang mengancam akan 
mengubah kantor kepresidenan Korea Selatan menjadi lautan api jika latihan 
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militer tetap dilakukan (Yonhap News, 2013). Kemudian kondisi ketiga dapat 
dilihat ketika Korea Utara melakukan provokasi dengan menanam ranjau darat 
yang melukai dua tentara Korea Selatan pada bulan Agustus 2015. Sinyal 
permusuhan Seoul ditunjukkan dengan memulai kembali siaran propaganda di 
DMZ untuk memberi peringatan kepada Pyongyang, serta melakukan latihan 
militer gabungan berskala besar dengan AS. Akibatnya, kedua negara terlibat 
dalam security paradox yang diindikasikan dengan adanya baku tembak pada 
tanggal 20 Agustus 2015 (Sang-hun, 2015). 

Kondisi keempat adalah ketika Korea Utara melakukan uji coba bom Hidrogen 
pada 6 Januari 2016. Presiden Park Geun-hye mengecam uji coba itu dan 
menuturkan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap provokasi 
tambahan oleh Korea Utara (McCurry & Safi, 2016). Beliau juga menyadari 
adanya ancaman uji coba kelima dan keenam di kemudian hari. Dengan ini, 
Presiden Park melihat adanya ancaman pasti yang memberikan tantangan 
strategis, sehingga pihaknya juga merespon dengan langkah strategis dengan 
memulai kembali siaran propaganda dan menutup Kaesong Industrial Complex 
(KIC) yang menjadi sumber pendapatan bagi Korea Utara (Putz, 2016). Presiden 
Park mengatakan: 

“Become indisputably clear that the existing approach and good 
intentions will by no means work in countering the North Korean 
regime’s determination to develop nuclear weapons” (Wertz, 2017). 

Penjelasan di atas telah menguraikan bagaimana respon Korea Selatan atas 
berbagai provokasi oleh Korea Utara. Dari awalnya Seoul mencoba pendekatan 
berupa dialog atas dasar kepercayaan untuk memperbaiki hubungan dengan 
Pyongyang sekaligus berharap agar negara tersebut menyerah atas program 
nuklirnya, hingga akhirnya Seoul tidak lagi mentolerir provokasi dan uji coba 
nuklir Korea Utara. Setiap perkembangan sikap Korea Selatan menunjukkan 
dilema responnya karena berbagai tanggapan telah ditunjukkan oleh Seoul 
namun masih tidak mampu menghalangi provokasi lebih lanjut oleh Pyongyang. 
Begitu pula dengan sanksi dan reaksi militer yang juga tidak membuat Korea 
Utara jera. Pada dua provokasi terakhir, Korea Selatan mencoba cara lain untuk 
membalas uji coba nuklir Korea Utara yang dianggap sebagai ancaman pasti dan 
tantangan strategis, yakni dengan menyiarkan propaganda melalui speaker 
raksasa di DMZ. Langkah strategis ini juga disusul dengan menutup KIC secara 
sepihak agar Korea Utara kehilangan sumber pemasukan negara. 

 
Kegagalan Mitigasi Rezim Keamanan Internasional 

 
Rezim keamanan dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip, peraturan, dan 
norma yang memungkinkan negara-negara untuk menahan perilaku mereka 
dengan keyakinan bahwa orang lain akan melakukan tindakan yang sama. 
Pengembangan norma dan nilai bersama mampu mengurangi tingkat 
ketidakpastian dengan memberikan beberapa referensi prediktabilitas tentang 
niat aktor lain (Jervis, 1982 dalam Booth & Wheeler, 2008). Neoliberal 
institusional menekankan adanya institusi yang berperan sebagai seperangkat 
peraturan yang gigih dan terhubung (formal dan informal) dalam menentukan 
peran perilaku, menghambat aktivitas, dan membentuk ekspektasi. Institusi itu 
sendiri tidak hanya rezim, namun juga organisasi antar pemerintah atau non-
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pemerintah dan konvensi internasional (Emmers, 2006:7). Meski demikian, di 
sisi lain neo-realisme beranggapan rezim internasional tidak dapat bertahan dari 
penurunan hegemon. Rezim adalah aktor yang tidak signifikan dalam politik 
internasional dengan memusatkan perhatian pada anarki dan masalah terkait 
keuntungan relatif. Mereka menganalisis pengaturan kerjasama sebagai 
instrumen terbatas dalam permainan politik kekuasaan (Emmers, 2006:5).  

Maka dari itu, Institusi akan dapat bekerja jika memenuhi dua syarat, yakni (1) 
harus ada kepentingan bersama sehingga kerja sama antar negara mengarah 
pada keuntungan; dan (2) variasi tingkat pelembagaan memberikan efek 
substansial terhadap perilaku negara. Pembangunan jaringan rezim dan 
organisasi formal dapat mengurangi atau memodifikasi anarki secara bertahap di 
antara negara-negara anggota rezim yang berpartisipasi (Emmers, 2006:7). 
Robert Jervis (1982) menambahkan syarat lain yaitu (1) harus ada kekuatan 
besar yang menginisiasi rezim dan dapat membuat perubahan tanpa 
menggunakan kekerasan atau ancaman; (2) aktor harus bersifat kooperatif dan 
tidak memiliki keyakinan bahwa keamanan paling baik diciptakan melalui 
ekspansi; serta (3) aktor harus meyakini bahwa perang dan upaya mengejar 
keamanan individualistik menimbulkan resiko yang besar (Jervis, 1982:362-3).  

Upaya membentuk rezim keamanan di Semenanjung Korea dilakukan oleh Korea 
Selatan dan Korea Utara melalui Dialog antar-Korea. Dialog ini telah terjadi 
banyak 24 kali di tahun 2013, delapan kali selama tahun 2014, dan lima kali di 
tahun 2015. Terjadi penurunan jumlah dialog yang signifikan setiap tahunnya, 
yang dikarenakan dari 2014 hingga 2015, Korea Utara menunjukkan 
ketidakkonsistensiannya dengan berbelok bolak-balik antara provokasi dan 
dialog. Korea Utara biasanya mengusulkan pertemuan mendesak setelah mereka 
melakukan provokasi, seolah-olah berniat menyelesaikan situasi melalui dialog. 
Namun begitu dialog dimulai, Utara akan kembali mengkritik Korea Selatan 
sehingga kesepakatan sulit dicapai dan menyebabkan penghentian dialog. 
Misalnya pada dialog antar-Korea pada tanggal 24 Januari 2014 yang membahas 
perihal KIC dan dilanjutkan dengan pertemuan kerja tingkat Palang Merah 
antar-Korea di tanggal 5 Februari dimana kedua belah pihak sepakat untuk 
mengadakan reuni keluarga pada kesempatan Seollal atau tahun baru Tiongkok. 
Namun keesokan harinya, Korea Utara kembali memperingatkan bahwa reuni 
keluarga dapat dibatalkan jika masalah politik antar dua negara belum 
diselesaikan. Pyongyang menuntut penghentian latihan militer bersama oleh 
Korea Selatan dan AS, serta menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik 
guna memperbaiki hubungan antar-Korea (Ministry of Unification, 2015:7-8). 

Dialog ekonomi memiliki jumlah terbanyak, namun terjadi penurunan jumlah 
yang signifikan karena Korea Utara kerap menolak proposal dialog yang 
dikirimkan oleh Korea Selatan dan diperparah dengan adanya konflik NLL yang 
membuat pembicaraan dua negara terhenti sementara. Konflik NLL juga menjadi 
mendorong adanya dialog militer pada tanggal 15 Oktober 2014. Ini adalah satu-
satunya dialog militer yang dilakukan selama 2013 hingga 2016. Delegasi Korea 
Selatan yang diketuai oleh Asisten Menteri Pertahanan Nasional, Yoo Jeh-seung 
menyampaikan beberapa keynote speech, yakni adanya keinginan untuk 
membangun kepercayaan antar-Korea untuk memperbaiki hubungan; menuduh 
Korea Utara secara ilegal melintasi NLL dan melakukan provokasi agresif 
terhadap kegiatan organisasi swasta Korea Selatan ; serta meminta Pyongyang 
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untuk menghentikan provokasi dan menaati perjanjian jika benar-benar 
menginginkan perbaikan dalam hubungan antar-Korea. Namun pihak Pyongyang 
tetap berpegang pada posisinya dan mengkritik Seoul atas konflik NLL dan 
selebaran anti-Korea Utara. Pada akhirnya, kedua belah pihak gagal 
mempersempit kesenjangan dalam posisi mereka dan pertemuan berakhir tanpa 
ada kesepakatan (Ministry of Unification, 2015:50). Di samping itu, dialog politik 
meningkat jumlahnya walaupun tidak signifikan. Peningkatan ini menunjukkan 
adanya urgensi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang tertunda dan konflik 
yang sedang terjadi, seperti konflik ranjau darat. 

Tabel 1. Dialog Antar-Korea di Berbagai Bidang tahun 2013-2016 

Category  2013 2014 2015 2016 

Politics 1 2 3 - 

Military - 1 - - 

Economy 22 3 1 - 

Humanitarian 
issues 

1 1 1 - 

Security and 
Culture 

- 1 - - 

Total 24 8 5 - 

Sumber: Ministry of Unification, 2018. 

Pembentukan rezim keamanan di lingkup yang lebih luas adalah di kawasan Asia 
Timur. Salah satu bentuk kerjasama di wilayah tersebut adalah ASEAN+3 yang 
merupakan pilihan aman bagi Beijing, Seoul, dan Tokyo untuk bekerjasama 
secara pragmatis dengan menganut ASEAN Way. Meski demikian, pembicaraan 
di ASEAN+3 tidak terlalu berpengaruh bagi integrasi di Asia Timur karena (1) 
ASEAN sebagai penggerak tidak cukup memiliki kepemimpinan yang kuat 
sehingga sulit untuk menerapkan keputusan sehingga forum tidak efektif dan 
perannya kerap digantikan oleh lembaga lain; (2) masalah sejarah, sengketa 
maritim, dan persaingan politik antara negara-negara di Asia Timur Laut 
membuat kerja sama trilateral independen agak sulit diwujudkan; serta (3) tidak 
ada faktor eksternal kuat yang dapat membantu ketiga negara untuk mengatasi 
ketidakpercayaan dan mendorong mereka untuk bekerja sama sebagai badan 
regional yang independen. Forum ASEAN+3 merupakan tempat bertukar 
pendapat yang dapat dilihat sebagai pelembagaan yang tidak nyata, karena 
mereka memberi kesan pembangunan institusi tanpa memberi wewenang untuk 
mengambil keputusan (Tatar, 2013:5). 

Pelembagaan yang lemah dan takut menyerahkan sebagian kedaulatan membuat 
regionalisme Asia Timur dangkal, inkremental, dan terkonsentrasi pada kerja 
sama ekonomi, terutama berdasarkan Free Trade Agreement (FTA). Sementara 
integrasi politik dan kerjasama keamanan sulit terwujud di Asia Timur (Tatar, 
2013:6). Zhingqi Pan (2007) berasumsi bahwa Tiongkok dan Jepang tidak 
memainkan peran dalam mempromosikan regionalisasi Asia Timur. Sebaliknya, 
mereka bersaing dalam melawan upaya negara-negara lain untuk membangun 
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kawasan di Asia Timur. Proses integrasi regional yang dipimpin oleh ASEAN 
dianggap hanya menyediakan platform lain untuk persaingan yang berakar 
dalam tersebut (Pan, 2007:24). Lemahnya regionalisasi tersebut juga terjadi di 
wilayah yang lebih kecil yaitu Asia Timur Laut. Wilayah ini bahkan dicap sebagai 
wilayah yang hampir tidak mungkin memiliki sistem kerja sama keamanan 
multilateral. Jaewoo Choo (t.t.) menjelaskan bahwa kawasan regional ini terdiri 
dari aktor-aktor internasional yang tidak memiliki kepercayaan satu sama lain 
maupun upaya untuk membangun kepercayaan. Alasan utamanya adalah 
terdapat banyak perbedaan antar negara seperti ideologi, nilai, serta cara padang 
pandangan dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi mereka (Choo, t.t.: 108). 

Salah satu kerja sama keamanan yang cukup signifikan di Asia Timur Laut adalah 
Six-Party Talks yang diluncurkan pada tahun 2003, namun terhenti di tahun 
2009. Sejak saat itu, kawasan Asia Timur Laut tidak memiliki kerjasama 
keamanan dan anggota Six-Party Talks terbagi ke dalam berbagai posisi berbeda 
mengenai krisis nuklir Korea Utara. AS selalu mencoba memobilisasi negara-
negara lain untuk menegakkan sanksi bilateral dan multilateral berdasarkan 
resolusi PBB. Di samping itu, AS berulang kali menyatakan keberatannya untuk 
melanjutkan pembicaraan sebelum Pyongyang melakukan denuklirisasi. 
Demikian pula dengan Korea Selatan yang mengadopsi posisi dan prinsip bahwa 
program nuklir Korea Utara tidak dapat dibenarkan. Pada awalnya, Seoul 
berusaha membangun lingkungan yang damai melalui Trustpolitik untuk 
mempromosikan denuklirisasi. Namun, presiden Park terus memperkuat 
tekanan pada Korea Utara untuk mengadopsi kebijakan denuklirisasi jika 
menginginkan peningkatan dalam hubungan antar-Korea (Chang-kwoun, 
2015:15-17). 

Jepang sependapat dengan AS dan Korea Selatan yang menginginkan adanya 
denuklirisasi sebelum Six-Party Talks kembali diadakan. Tokyo memperkuat 
aliansi keamanan bilateral dengan AS untuk pertahanan diri secara kolektif. 
Jepang telah menjadi salah satu mitra pertahanan rudal Washington yang paling 
dekat dan terus memperdalam kerjasama jika denuklirisasi tidak terjadi. AS 
memasang radar pengintaian rudal kedua di Jepang pada bulan Desember 2014 
dan sedang merencanakan pengembangan rudal pencegat Standard Missile-3 
(SM-3) Blok IIA yang akan diletakkan di kapal dan di darat. Begitu pun dengan 
Rusia yang menolak untuk mengakui Korea Utara sebagai negara nuklir, bukan 
hanya karena dampak keamanan internasional, tetapi juga karena Pyongyang 
kerap melakukan uji coba di dekat perbatasan Rusia. Meski demikian, tidak ada 
upaya signifikan dari Rusia untuk kembali ke pembicaraan karena Rusia lebih 
memprioritaskan bidang ekonomi dalam kebijakan Asia Timur Lautnya dan 
justru menganggap Washington terlalu berlebihan dalam melihat ancaman nuklir 
dan rudal Korea Utara (Asia Report, 2015:11-12).  

Tiongkok memiliki posisi yang hampir sama dengan Rusia. Presiden Xi Jinping 
ingin mendorong unifikasi damai antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan 
menyeimbangkan hubungan yang kuat dengan Seoul dan Pyongyang sekaligus. 
Tetapi, hal itu justru menciptakan ambiguitas mengenai posisi Tiongkok  yang 
dianggap tidak memainkan peran penting dalam menyelesaikan krisis nuklir 
(Menegazzi, 2017:3). Tiongkok lebih memprioritaskan stabilitas di Korea Utara 
daripada denuklirisasi. Beijing memberikan dukungan ekonomi, diplomatik, dan 
militer untuk Korea Utara agar rezim Kim bisa berlangsung dengan stabil.  
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Pasalnya, Tiongkok khawatir bahwa runtuhnya rezim Korea Utara dapat 
menginspirasi warga Tiongkok untuk mencari reformasi politik atau perubahan 
rezim pula. Selain itu, Beijing juga enggan menanggung bencana kemanusiaan 
seperti banjir pengungsi jika rezim Kim runtuh (USCC, 2016:438). Begitu pun 
dengan Korea Utara yang mendukung dimulainya kembali Six-Party Talks 
namun menolak adanya prakondisi. Pyongyang bersikeras bahwa kemampuan 
nuklir dapat mencegah intervensi asing dan sebagai simbol legitimasi negara 
yang paling penting dan tidak pernah dapat ditinggalkan. Korea Utara kerap 
membuat proses denuklirisasi menjadi panjang dan berlarut-larut (Chang-
kwoun, 2015:25).  

Dengan demikian, rezim keamanan di Asia Timur Laut tidak berperan signifikan 
karena (1) kepentingan bersama terkonsentrasi pada kerja sama ekonomi, tetapi 
masih dalam tahap Free Trade Agreement (FTA). Sedangkan dalam isu 
keamanan, negara-negara di kawasan memprioritaskan kepentingan dan 
kekhawatiran mereka di atas kebutuhan kolektif untuk menghentikan program 
nuklir Korea Utara (Zissis, 2013); (2) terdapat ketidakselarasan kepentingan 
antar anggota rezim menjadi penghalang utamanya; (3) dalam kerangka 
ASEAN+3, baik Tiongkok dan Jepang tidak berperan signifikan dalam 
mempromosikan regionalisasi Asia Timur dan justru bersaing dalam melawan 
upaya negara-negara lain untuk membangun pengaruh di kawasan (Chang-
kwoun, 2015:15); (4) aktor tidak bersifat kooperatif, dilihat dari Korea Utara yang 
berulang kali menolak dan membatalkan pertemuan dialog yang telah 
direncanakan dengan Korea Selatan. Pengembangan senjata nuklir yang terus 
berlanjut juga membuktikan bahwa Pyongyang sedang mengejar keamanan 
individual dan tidak mempedulikan resiko yang ditimbulkan. Selain itu, aliansi 
AS-Jepang juga menunjukkan upaya pertahanan dengan memasang radar 
pengintai rudal berupa rudal pencegat yang menambah ketidakpercayaan antar 
negara-negara di kawasan. Ketidakefektifan rezim keamanan ini pada akhirnya 
tidak mampu membatasi perilaku negara. Oleh karenanya, Korea Selatan tidak 
memiliki aturan yang melarangnya untuk memulai kembali siaran propaganda. 

 
Tingkat Eskalasi Konflik di Semenanjung Korea 

 
Dalam meneliti kemunculan kembali siaran propaganda dapat dilihat dari situasi 
eksternal yang mendorong aksi tersebut. Berangkat dari asumsi bahwa konflik di 
Semenanjung Korea telah mencapai tahap eskalasi, tulisan ini akan 
menghubungkan fakta empiris dan indikator-indikator yang menunjukkan fase 
eskalasi konflik. Sehingga kemunculan Propa-Gangnam merupakan bentuk 
manajemen kekuatan oleh Korea Selatan di tahap eskalasi. Fase eskalasi konflik 
adalah ketika inisiator, target, dan pihak ketiga mulai melakukan pergerakan 
(Cusack & Stoll, 1994:40). Menurut pakar konflik Dean Pruitt dan Jeffrey Rubin, 
terdapat lima perubahan yang terjadi saat konflik meningkat. Pertama, aktor 
beralih dari taktik ringan ke taktik berat. Taktik ringan mencakup hal-hal seperti 
argumen persuasif, janji, upaya untuk menyenangkan pihak lain, sementara 
taktik berat mencakup ancaman, permainan kekuasaan, dan bahkan kekerasan. 
Kedua, ukuran konflik akan meningkat. Jumlah masalah dalam sengketa 
meningkat, dan pihak-pihak menggunakan lebih banyak sumber daya untuk 
perjuangan mereka. Ketiga, isu bergerak dari spesifik ke umum, dan hubungan 
antara para pihak memburuk. Mereka cenderung melihat pihak lain sebagai 
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“evil”. Keempat, jumlah pihak yang bersengketa tumbuh dari satu ke banyak 
orang, karena semakin banyak orang dan kelompok terlibat dalam konflik. 
Kelima, tujuan para pihak berubah dari “berbuat baik” untuk menang, menjadi 
untuk menyakiti pihak lainnya (Pruitt & Rubin dalam  Maiese, 2003). 

Indikator pertama adalah penggunaan taktik berat. Korea Selatan terus 
memperkuat tekanan pada Korea Utara untuk mengadopsi kebijakan 
denuklirisasi berdasarkan prinsip bahwa hubungan antar-Korea hanya dapat 
ditingkatkan secara signifikan jika Korea Utara menyelesaikan denuklirisasi. 
Selain itu,  Seoul semakin tegas dalam menanggapi setiap provokasi dari Korea 
Utara. Sejak tahun 2014, Seoul tidak segan untuk memberikan respon langsung 
terhadap provokasi Korea Utara. Misalnya pada 31 Maret 2014, ketika Pyongyang 
melakukan latihan militer dan beberapa peluru melintasi perbatasan Korea 
Selatan yang menyebabkan baku tembak antar dua negara Korea (Chang-kwoun, 
2015:17). Sedangkan Korea Utara juga terus melakukan provokasi sejak tahun 
2013 hingga 2016. Di antaranya adalah uji coba nuklir pada 12 februari 2013, uji 
coba rudal Nodong pada 26 Maret 2014, penempatan ranjau darat di bulan 
Agustus 2015, hingga uji coba bom hidrogen di tanggal 6 Januari 2016. Berbagai 
provokasi tersebut adalah bentuk kekerasan yang kerap dijalankan bersamaan 
dengan ancaman verbal maupun non-verbal. Misalnya ketika Pyongyang 
mengancam akan menghancurkan pengeras suara yang digunakan Seoul untuk 
memutar siaran propaganda pada bulan Agustus 2015, hingga akhirnya 
Pyongyang membuktikan ancamannya dengan menembakkan peluru ke arah 
lokasi penempatan loudspeaker tersebut. Selain itu, intensitas uji coba nuklir dan 
rudal Korea Utara juga meningkat sejak tahun 2013, yang turut menambah 
ancaman bagi pihak musuh (Mullen & Nunn, 2016). 

Gambar 2. Data Uji Coba Nuklir dan Rudal Korea Utara

 

Sumber: Mullen & Nunn, 2016. 
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Kedua adalah meningkatnya penggunaan sumber daya dalam konflik. Pada 17 
Agustus 2015, Korea Selatan dan AS memulai latihan militer tahunan yang 
dinamakan Ulchi Freedom Guardian (UFG) di Pocheon, sekitar 18 mil (30 
kilometer) dari DMZ (CNN News, 2015). UFG melibatkan 50.000 tentara Korea 
dan 28.500 tentara AS yang bermarkas di Korea Selatan. Selain itu, Tujuh Negara 
Pengirim Komando PBB juga dijadwalkan berpartisipasi dalam latihan, yakni 
Australia, Kanada, Kolombia, Denmark, Prancis, Selandia Baru dan Inggris 
(Deutsche Welle, 2015). UFG menampilkan 100 tank dan kendaraan lapis baja, 
120 senjata berat, 45 helikopter dan lebih dari 40 jet tempur. Dengan jumlah 
tersebut, UFG kali ini adalah latihan tembak-menembak terbesar yang pernah 
dilakukan pasukan Korea Selatan secara independen atau bersama dengan 
pasukan AS (Belfast Telegraph, 2015). Seoul juga menggunakan soft powernya 
seperti K-pop dan K-drama untuk mempengaruhi warga Korea Utara secara 
psikologis melalui siaran propaganda, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran 
tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara Korea Utara juga memiliki 
misil yang diyakini mampu mencapai Guam dan pangkalan AS di wilayah 
terdekat, termasuk Jepang. Kemampuan artileri konvensional Pyongyang yang 
terletak di sepanjang DMZ dapat menjangkau wilayah Seoul dengan populasi 23 
juta jiwa dan fasilitas militer AS yang ditempatkan di sana. Korea Utara telah 
meningkatkan mobilitas peluncur rudal dan beberapa baterai artileri, serta 
memperkuat banyak fasilitas utamanya melalui jaringan luas bawah tanah dan 
terowongan yang membuatnya sulit diketahui (McInnis et al, 2017:15). 

Indikator ketiga adalah perubahan tujuan dalam konflik. Pada bulan Mei 2013, 
Presiden Park berbicara tentang ancaman provokasi Korea Utara dengan 
mengatakan “I am confident that trust is the path to peace, the path to a Korea 
that is whole again” (CNN News, 2013). Terlihat bahwa pada awal 
pemerintahannya, Park Geun-hye mencoba membangun hubungan damai 
dengan memberikan kepercayaan guna menyatukan kembali negara Korea yang 
terpisah akibat Perang Dingin. Namun secara bertahap, tujuan tersebut berubah 
seiring dengan tanggapan tegas dan ancaman-ancaman yang diberikannya pada 
Pyongyang. Misalnya pada latihan militer UFG ketika Presiden Park menyatakan 
latihan tersebut merupakan persiapan untuk melawan Korea utara. Selain itu, Ia 
juga menghimbau masyarakat internasional untuk memberikan sanksi baru yang 
jauh lebih tegas untuk uji coba nuklir Korea Utara tahun 2016 (BBC News, 2016). 
Begitu pun dengan Korea Utara yang menyatakan bahwa  

“[Nuclear weapons] serve the purpose of deterring and repelling the 
aggression and attack of the enemy against the DPRK and dealing deadly 
retaliatory blows at the strongholds of aggression” (Smith, 2015:16). 

Indikator keempat dan kelima masing-masing adalah adanya perkembangan isu 
dan jumlah pihak dalam konflik. Korea Selatan, AS, dan Jepang sepakat 
mengutuk program nuklir Korea Utara dan menganggapnya sebagai ancaman 
terhadap keamanan regional hingga internasional. Nuklir Pyonyang juga disebut 
dapat mengancam perjanjian proliferasi non-nuklir. Gambaran ini menunjukkan 
adanya pergeseran dari isu spesifik ke isu umum, yang mana nuklir dianggap 
memberikan dampak bagi isu keamanan global. Hal ini dapat dibuktikan dari 
pernyataan perwakilan beberapa negara mengenai uji coba nuklir Korea Utara 
pada bulan Februari 2013, yang dirangkum oleh CNN News. 
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“There continues to exist a clear threat to international peace and 
security”, ujar Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kim Sung-hwan. 

“This is a highly provocative act" that threatens regional stability, 
breaches U.N. resolutions and increases the risk of proliferation”, “North 
Korea's nuclear weapons and ballistic missile programs constitute a 
threat to U.S. national security and to international peace and security”, 
kata Presiden Obama.  

Begitu pula dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe yang 
menyatakan nuklir Korea Utara adalah “grave threat to the safety of 
Japan and a serious challenge against international disarmament 
framework based on the non-nuclear proliferation treaty” (CNN News, 
2013). 

Berbagai provokasi dan ancaman nuklir Korea Utara juga mengundang 
datangnya aktor baru seperti AS untuk melakukan kebijakan penyeimbangan di 
Asia yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan 
stabilitas. AS mencoba memberikan jaminan keamanan melalui yang bertujuan 
untuk mengendalikan keinginan Seoul dan Tokyo dalam mengembangkan 
senjata nuklir. Sebagai contoh, AS membentuk sistem pertahanan rudal dan 
menghadirkan pasukan di Jepang untuk memberikan keamanan kepada 
pemerintah Jepang, serta memberikan jaminan U.S. nuclear umbrella bagi Korea 
Selatan dan melakukan operasi metode extended deterrence yang dinamakan 
Table Top Exercises (TTXs) secara teratur (Son, 2015:56). Namun di sisi lain, 
penyeimbangan oleh AS justru menciptakan kompleksitas isu keamanan dan 
instabilitas kawasan. Penguatan sistem aliansi dapat menyebabkan konfrontasi 
yang tidak perlu di kawasan Asia Timur Laut. Aliansi AS-Jepang berkaitan 
dengan ekspansi peran militer dan pembentukan kekuatan militer Jepang yang 
kuat oleh pemerintahan Abe. Hal ini tidak disambut baik oleh Tiongkok, sebab 
hubungan pertahanan yang erat tersebut dapat merugikan kepentingan nasional 
Tiongkok, terutama terkait sengketa teritorial Kepulauan Senkaku (Son, 2015:23-
25). 

Menurut In Ho Lee (dalam Son, 2015), konsolidasi aliansi AS-Jepang memotivasi 
Tiongkok untuk menjalin hubungan yang erat dengan Rusia. Aliansi Tiongkok-
Rusia cenderung menjadi kuat secara kualitatif dan kuantitatif sebagai reaksi atas 
tatanan unipolar yang berpusat di AS dan aliasi AS-Jepang. Tak hanya itu, situasi 
ini juga memperkuat hubungan Tiongkok-Korea Utara dalam menghalangi 
penyeimbangan AS di kawasan. Kedua negara memiliki perjanjian kerja sama 
termasuk artikel intervensi otomatis Tiongkok dalam peristiwa perang. Artikel itu 
memberi otoritas pada Tiongkok untuk memasuki Semenanjung Korea dalam 
waktu darurat, dan Tiongkok melihat perjanjian ini sebagai metode untuk 
menghalangi kegiatan militer AS (Son, 2015:23-25). Hubungan AS-Jepang yang 
diperkuat secara konsisten juga meningkatkan dilema keamanan bagi Korea 
Selatan. AS mendukung perluasan pembelaan diri Jepang melalui Japanese Self 
Defense Forces atau JSDF sesuai dengan hak pertahanan. Perpanjangan kegiatan 
JSDF ini membuat Seoul khawatir militer Jepang akan memasuki wilayah Korea 
Selatan jika krisis terjadi di Semenanjung Korea. Akibatnya, JSDF dapat 
mempengaruhi penumpukan militer Korea Selatan sebagai respon atas 
kekhawatiran Seoul jika kekuatan militer Jepang akan digunakan secara agresif 
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lagi. Ketakutan tersebut berakar dari sejarah agresi yang dilakukan oleh Jepang 
pada era Perang Dunia (Son, 2015:26-27). 

 
Simpulan 

 
Melalui penelitian ini, telah ditemukan fakta-fakta empiris yang membuktikan 
hipotesis. Faktor pendorong lain bagi Korea Selatan dalam memulai kembali 
Propa-Gangnam pada tahun 2016 dikarenakan adanya dilema respon akibat 
mitigasi rezim keamanan internasional tidak berjalan efektif, bahkan dapat 
dikatakan rezim keamanan gagal membatasi perilaku aktor-aktor yang 
mempunyai kepentingan di Semenanjung Korea. Hal ini berimplikasi pada 
hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin konfliktual 
hingga berada di tahap eskalasi. Korea Selatan mengalami dilema respon dalam 
menanggapi uji coba bom hidrogen Korea Utara di tahun 2016. Dari tahun 2013 
hingga 2016, Seoul menunjukkan beberapa interpretasi dan respon yang berbeda 
dalam setiap provokasi yang dilakukan oleh Pyongyang. Peneliti menyimpulkan 
bahwa berbagai respon yang berbeda tersebut adalah bentuk dilema dari Korea 
Selatan karena upayanya dalam membentuk hubungan baik dengan Korea Utara 
selalu gagal karena Pyongyang yang terus mengembangkan senjata nuklir dan 
rudal, serta tak henti melakukan provokasi. 

Keadaan ini diperparah dengan kurang berfungsinya rezim keamanan di 
Semenanjung Korea. Upaya bilateral antara Korea Selatan dan Korea Utara 
dalam menciptakan rezim semakin melemah seiring dengan berkurangnya 
intensitas dialog antar-Korea. Pyongyang kerap menolak proposal bahkan 
membatalkan dialog secara sepihak, serta sulit bagi keduanya untuk mencapai 
kesepakatan di setiap dialog. Sementara itu, upaya multilateral di dalam kawasan 
ini adalah dengan Six-Party Talks, namun dialog tersebut terhenti pada tahun 
2009 ketika Korea Utara memutuskan hengkang dari pembicaraan. Secara 
umum, negara-negara di kawasan Asia Timur Laut tidak memenuhi prasyarat 
untuk membentuk institusi yang efektif dalam mengatasi masalah keamanan, 
terutama ancaman nuklir Korea Utara. Penyebabnya adalah (1) absennya 
kepentingan bersama dan negara-negara cenderung memprioritaskan 
kepentingan pribadi di atas kebutuhan kolektif; (2) tidak ada aktor hegemon yang 
mempromosikan regionalisasi, serta (3) aktor tidak bersifat kooperatif dengan 
mengejar keamanan individualistik. Lemahnya mitigasi rezim keamanan tersebut 
berimplikasi pada hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara yang semakin 
konfliktual hingga mencapai tahap eskalasi. Kompleksitas konflik semakin tinggi 
karena meluasnya isu dan jumlah pihak yang bertambah, sehingga ketegangan di 
Semenanjung Korea terus bereskalasi. 
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