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Abstract

Nuclear proliferation becames a sensitive issue in the international affairs. US and other Western coun-
tries belief that nuclear proliferation can induce instability at world security condition. This becomes a
justification for those countries to implementing restriction for the third world countries from using the
nuclear energy for security reason. This condition seems an effort to preserve the “atomic colonializa-
tion” which is just only the western or advance industrial state who has legitimation for used nuclear
energy. Postcolonial perspective sees the NPT that became global rules for nuclear proliferation as an in-
strument from western countries to dominated third world states at nuclear issues. Nuclear taboo primary
used for military purpose directly reproduce to prevent the third world developing the nuclear weapon
which western states fear they used it for hostile to them. They believe that if the third world has nuclear
weapon it would be like a little kid that has grenade which they can use it irrationally.

Keywords: Nuclear, NPT, Postcolonialism, Dominated.

Pendahuluan

Isu penyebaran senjata nuklir telah menjadi sebuah agenda yang sangat gencar dikampanyekan

oleh banyak negara di dunia. Upaya global untuk mencegah penyebaran kepemilikan senjata nuklir tel-

ah dimulai sejak berakhirnya perang dunia kedua1. Upaya ini dilakukan mengingat daya hancur yang

dimiliki oleh senjata ini sangat dahsyat dan akan menimbulkan tragedi kemanusiaan bila senjata ini di-

gunakan. Dunia pernah menyaksikan betapa dahsyatnya dampak dari penggunaan senjata nuklir pertama

pada peristiwa di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut merupakan satu-satunya pemicu perdebatan

mengenai penggunaan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 dalam tataran moralitas

dan kebijaksanaan yang terus terjadi hingga kini2. Hal ini yang kemudian membuat penyebaran senjata
1           Darryl Howlet, Nuclear Proliferation, dalam The Globalization in World Politics 3rd eds, Jhon
Baylis and Steve Smith ed, ( New York : Oxford University Press, 2005 ) 512.
2           Nina Tannenwald, The Nuclear Taboo : The United States and The Non-Use of Nuclear Weap-
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nuklir ini dipandang akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dunia.

Senjata Nuklir memiliki daya tarik yang cukup besar dari berbagai negara di dunia sehingga ban-

yak dari negara-negara tersebut berupaya untuk mengembangakan energi nuklir sebagai senjata. Isu ini

semakin mengemukan saat berakhirnya perang dingin, karena terjadi perubahan yang cukup dramatis di-

mana hadirnya negara pemilik senjata nuklir baru hanya dalam waktu singkat3. Terlebih senjata nuklir

tersebut dimiliki oleh negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga dalam dikotomi barat. Tetapi

hal ini tentu saja membuat negara-negara yang tergabung dalam Nuclear Club yaitu lima negara anggota

tetap Dewan Keamanan PBB ( DK-PBB ) yaitu Amerika Serikat ( AS ), Rusia, Prancis, Inggris dan Chi-

na sebagai penanggungjawab keamanan dunia seakan panik dengan fenomena tersebut. Dimana saat ini

negara tersebut khususnya negara-negara barat memandang bahwa sebagai negara maju mereka memiliki

sebuah kewajiban untuk menjadi ujung tombak dalam upaya pelarangan penyebaran dan pengembangan

nuklir untuk tujuan militer yaitu sebagai senjata.

Dikotomi antara negara maju dan negara berkembang dibuat untuk membedakan antara kondisi

masyarakat yang ada dinegara-negara yang berada di luar Eropa yang secara jelas memperlihatkan sebuah

pola kehidupan berbeda4. Tulisan ini akan mencoba melakukan pembacaan terhadap dua hal dari fenomena

ini yaitu non-proliferasi nuklir yang dengan giat dikampanyekan oleh negara-negara barat sebagai sebuah

upaya mentabukan dan negara dunia ketiga yang telah serta ingin mengembangkan nuklir sebagai senjata

dalam prespektif postkolonialisme. Dalam perspektif postkolonialisme senjata nuklir bagi negara barat

merupakan instrumen dominasi terhadap negara-negara lain sedangkan bagi negara berkembang senjata

nuklir menjadi instrumen perlawanan agar mereka dapat menarasikan diri mereka dalam politik interna-

sional.

Pembacaan Senjata Nuklir oleh Postkolonialisme

Perspektif postkolonialisme dalam hubungan internasional melihat bahwa konsep-konsep dalam

hubungan internasional lahir di Eropa dan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran AS dimana hal ini men-

jadi wacana yang kuat dalam menyediakan “sudut pandang dunia” dari kacamata barat dan gagal untuk
melihat dan mencerminkan perhatian dan sudut pandang dari negara-negara berkembang serta masyarakat-

nya5. Dimana hal ini terjadi karena warisan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. kolonialisme

merupakan sebuah kondisi struktural dan sistematis mengenai penyangkalan dari perbedaan kemanusiaan

di dunia untuk kepentingan dominasi. Dimana untuk membedakannya dari bentuk dominasi lain kolo-

nialisme dimana lebih menekankan kepada penolakan terhadap atribut kemanusiaan dari jutaan orang di

ons Since 1945, ( Cambridge : Cambridge University Press, 2007 ) 74.
3           Pran Chopra. “Towards a Nuclear Free World.” Economic and Political Weekly, Vol. 28, No. 16
( 1993 ) 759.- ( 767 )
4 Ahmad Shukri Mohd Nain dan Rosman MD Yusoff, Konsep Teori Dimensi dan Isu Pembangu-
nan ( Johor Darul Ta`azim : Univeriti Teknologi Malaysia, 2003 ) 61.
5           Rita Abrahamsen, Postcolonialism, dalam International Relations Theory for The Twenty-First
Century An Introduction, Martin Griffith ( ed ) ( New York : Routledge, 2007 ) 112.
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dunia6. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan di luar struktur global yang seolah-olah nilai-nilai keba-

jikan seluruhnya berasal dari Eropa atau negara barat lain yang dilakukan untuk alasan kolonial/ dominasi

terhadap negara lain7. Permasalahan kepemilikan senjata nuklir saat ini dalam kacamata postkolonialisme

saat ini terjadi karena sudut pandang negara-negara Barat terhadap kemampuan serta kepercayaan terh-

adap negara berkembang. Dengan kata lain AS dan negara-negara barat pemilik nuklir telah memiliki

seluruh nilai-nilai kebajikan dan kemanusiaan sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk memiliki

senjata nuklir tersebut.

Edward Said melihat bahwa hak ekslusif yang dimiliki tersebut karena adanya pandangan bahwa

negara barat yang diwakili oleh AS dan khususnya Eropa yang menjadi negara besar, kaya dan merupakan

negara kolonial, sumber dari peradaban dan bahasa dimana kebudayaannya merupakan perbandingan dan

merupakan sebuah penggambaran yang paling dalam terhadap wilayah lain,8 yang dalam hal ini adalah

dengan negara-negara berkembang. Eksklusifitas barat ini membuat mereka mampu untuk mengemban

sebuah tanggungjawab dalam memiliki nuklir baik sebagai senjata maupun energi. Dimana dalam pan-

dangan negara maju, negara berkembang tidak memiliki kapabilitas untuk memegang tanggungjawab

sebagai pemilik senjata nuklir karena tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terjadi karena nilai-

nilai kemanusiaan tersebut didasarkan kepada definisi, pengembangan dan representasi dari negara Barat.9

Narasi tersebut muncul seiring dengan perkembangan kekuatan yang dimiliki oleh persenjataan berbasis

nuklir dari masa ke masa.

Hiroshima dan Nagasaki menjadi salah satu fenomena yang menjadikan penggunaan senjata nuk-

lir menjadi sangat tabu. Dimana hal ini menjadi sebuah narasi yang terus direproduksi mengenai pengu-

naan senjata ini yang pertama kali dan berharap untuk menjadi yang terkahir digunakan mengingat daya

hancur yang sangat dahsyat. Penggunaan senjata nuklir terhadap dua kota di Jepang ini telah menewaskan

secara langsung sekitar 140.000 orang di Hiroshima dan 70.000 di Nagasaki dan berselang beberapa ta-

hun kemudian jumlah korban tersebut terus bertambah menjadi 200.000 orang di Hiroshima dan 140.000

orang di Nagasaki terkait dengan efek ledakan tersebut setelah lima tahun.10 Selain itu ke-tabuan peng-

gunaan nuklir ditunjukan dengan tragedi kebocoran reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina, dimana 10.000

orang terkena kanker akibat terpapar radiasi dari kebocoran reaktor tersebut bahkan hampir 200 hingga

100.000 akan tewas terkait penyakit akibat radiasi tersebut11. Fenomena ini yang kemudian membuat

senjata nuklir menjadi tabu dan pengembangan energi nuklir oleh negara berkembang jika mampu akan

senantiasa diawasi dengan sangat ketat.

Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan kesenjangan diantara negara Barat dan negara Non-Barat

6           Himadeep Muppidi, Op.cit, 152.
7           Ibid., 156.
8           Edward Said, Orientalism, ( London : Penguin Book, 1995 ) 1.
9           Himadeep Muppidi, Op.cit 153.
10         Lihat Richard Rhodes, The Making of Atomic Bomb ( New York : Simon and Schuster, 1996 )
734 dan 740.
11 Agnes Aristiarini, PLTN Chernobyl dan Faktor Manusia, dalam Pembangunan PLTN : Demi
Kemajuan Peradaban? : Sebuah Bunga Rampai, Iwan Kurniawan, et. All ( Jakarta : Yayasan Obor Indo-
nesia, 1996 ) 131
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yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai mengapa negara Barat tersebut berhak memiliki

senjata yang dianggap tabu tersebut sementara negara lain tidak dapat memilikinya. Hal ini mengingatkan

kita terhadap pernyataan dari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang cukup terkenal mengenai hal

ini dimana dia mengatakan bahwa, “Jika nuklir dianggap buruk, mengapa kalian (Barat) boleh memi-

likinya? Dan jika nuklir dianggap baik, mengapa kami (Iran) tidak boleh memilikinya?”. Ke-tabuan ini

seakan menjadi instrumen untuk melakukan diskriminasi serta dominasi terhadap negara-negara di dunia

dalam hal pengembangan nuklir. Pelanggengan ke-tabuan ini diperkuat dengan wacana diskursif mengenai

rezim yang memerintah negara-negara tersebut dimana demokrasi dan HAM senantiasa menjadi isu yang

dikedepankan oleh negara-negara maju.

Demokrasi dan HAM yang menjadi alasan utama bagi negara-negara maju untuk khawatir dengan

proliferasi nuklir negara dunia ke tiga dilihat dari prespektif barat. Dimana ukuran-ukuran yang digunakan

dalam melihat demokrasi dan HAM tersebut berdasarkan kepada standar yang digunakan oleh negara-neg-

ara barat yang telah “maju” dalam hal penerapan demokrasi dan HAM dibandingkan negara-negara dunia

ketiga tersebut. Negara-negara maju tersebut menanggap diri mereka lebih beradab dan memiliki tang-

gungjawab besar dalam mengelola energi nuklir baik dalam bentuk senjata maupun dalam bentuk energi.

Sementara negara-negara lain di luar mereka ( khususya AS dan Eropa ) adalah negara-negara yang san-

gat labil sehingga tidak memiliki sebuah kredibilitas dalam memegang tanggungjawab atas energi nuklir

tersebut. Dimana pelanggengan terhadap ke-tabuan ini dibuat untuk mempertahankan oposisi biner dari

keunggulan negara-negara maju khususnya negara maju terhadap negara berkembang.

“Kolonialisasi Atom“ Dalam dalam NPT

Sebagai implementasi dari nilai kebajikan serta kemanusiaan yang dimilikinya, negara maju telah

membuat sebuat wacana untuk mengurangi kepemilikan senjata nuklir. Oleh karena itu kelima negara

tersebut khususnya AS dan Uni Soviet ( Rusia saat ini ) menggulirkan sebuah perjanjian untuk menguran-

gi persenjataan nuklir mereka sebagai alat kontrol bagi perdamaian dunia dan mendirikan sebuah rezim

non-proliferasi nuklir. Rezim ini kemudian dikenal dengan Non-Proliferation Treaty ( NPT ) dimana mer-

upakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur penggunaan nuklir secara bertanggungjawab tanpa

melanggar aspek-aspek kemanusiaan.12 Terdapat 189 negara berdaulat yang menjadi negara pihak NPT

dan dibagi menjadi 2 kategori yaitu negara-negara nuklir (Nuclear Weapon States/NWS) dan negara-nega-

ra non-nuklir (Non-Nuclear Weapon States/NNWS) dimana NPT pada dasarnya merupakan komitmen dari

kelima negara NWS untuk mewujudkan general and complete disarmament, dan komitmen negara-negara

NNWS untuk tidak mengembangkan atau memperoleh senjata nuklir.13

Kategorisasi dalam NPT dapat dilihat sebagai dikotomi yang jelas antara kelima NWS yang mer-

12         M Sya`roni Rofii.” Membayangkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir : NPT dan Post-agreement Ne-
gotiation.” Multiversa, Vol. 1, No.2 ( Oktober 2010 ) 262.
13         “Traktat Non-Proliferasi Nuklir ( NPT )” website Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia,
Rabu, 7 Juli 2010, http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=16&l=id ( diakses 23 Juli 2011
)
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upakan negara maju dan empat diantaranya adalah negara barat ( di luar China ) dengan negara-nega-

ra dunia ketiga. Dikotomi ini melahirkan sebuah fenomena yang mirip dengan kolonialisme fisik yang

dilakukan oleh bangsa barat pada abad ke ke 17 dan ke 18. Secara luas NPT dianggap sebagai instrumen

bagi “apartheid atom” atau “kolonialisme atom”14, dimana seperti yang disebutkan diatas akan secara

otomatis memunculkan legitimasi bagi pemisahan antara negara “yang memiliki” dan “yang tidak memi-

liki” senjata nuklir. Tanggungjawab yang terkandung dalam perjanjian tersebut merujuk bahwa pihak

yang menandatangani perjanjian tersebut akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dida-

lamnya seperti menyimpan, tidak mengembangkan serta menggunakan nuklir sebagai senjata. Sementara

negara-negara maju yang tergabung dalam NWS akan tetap memiliki senjata nuklir tersebut meskipun ada

upaya dari mereka untuk mengurangi jumlah kepemilikannya.

Senjata Nuklir Sebagai Instrumen “Dominasi” Negara Barat.

Saat kita berbicara mengenai senjata nuklir kita gambaran kita sudah tertuju kepada senjata maha

dahsyat yang akan mengancam keamanan dan perdamaian bahkan eksistensi dari manusia di muka

bumi. Hal ini yang kemudian membuat senjata ini menjadi sebuah instrumen bagi sebuah negara untuk

mendapatkan kekuatan dalam hal militer dalam rangka melakukan dominasi terhadap negara lain yang

tidak memiliki senjata ini. Dalam studi strategis senjata nuklir memiliki efek detterence yang cukup kuat,

deterrence merupakan suatu ancaman militer terhadap pihak lain dengan maksud agar pihak lain tersebut

tidak melakukan tindakan agresif atau serangan militer terhadap pihak yang melakukan detterence15. Di-

mana jika sebuah negara memiliki kemampuan ini maka tidak ada pihak yang akan melakukan resistensi

terhadap dominasi yang dilakukan oleh negara pemilik senjata nuklir tersebut. Terlebih teori detterence

terkait dengan kepemilikan senjata nuklir merefleksikan posisi sejarah dan kondisi sosial dari kekuatan

barat.16

Saat ini senjata nuklir secara resmi hanya dimiliki oleh negara-negara NWS yang merupakan neg-

ara maju, sehingga senjata nuklir telah dianggap sebagai simbol keunggulan regional atau internasional.17

Senjata nuklir sebagai instrumen dominasi terkait dengan perkembangan teknologi yang saat ini dimiliki

oleh negara-negara berkembang. Dimana hampir semua negara di dunia saat ini dapat mengembangkan

senjata nuklir dengan mudah. Sebagai contoh Jepang maupun Korea Selatan dua negara Industri maju

dengan sangat mudah dapat membuat nuklir sebagai senjata dengan sumber daya manusia dan teknologi

yang dimilikinya. Tetapi bila penyebaran nuklir tersebut terjadi secara merata maka akan tercipta sebuah

perimbangan kekuatan diantara negara-negara di seluruh dunia. Namun tersebut ini secara umum akan

mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Tetapi ancaman terhadap keamana dan perdamaian terse-

14 Achin Vanaik, “Why NPT Is Unacceptable”, Economic and Political Weekly, Vol. 23, No. 36 (
1988 ) 1825-( 1826 )
15         Barry Buzzan. Introduction to Strategic Studies : Military Technology and International Rela-
tion.(  London : MacMillan Press, 1987 ) 135.
16         Ibid. 138.
17         Dong Joon Jo dan Erik Gartzke,”Determinant of Nuclear Weapons Proliferation”, The Journal
of Conflict Resolution, Vol. 51. No.1 ( 2007 ) 171. ( 194 )
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but hanya sebagai kulit luar semata hal ini harus dilihat lagi secara mendalam dimana penyebaran dari

senjata nuklir tersebut akan mengancam dominasi dari negara-negara maju yang termasuk kedalam NWS

tersebut khususnya negara-negara barat. Dimana bila semua negara memiliki senjata yang sama maka

tidak ada satu atau beberapa negara yang akan menjadi dominan di antara mereka. Kondisi inilah yang

sangat tidak ingin terjadi bagi negara-negara maju, dimana negara-negara maju yang telah memiliki sen-

jata nuklir sebagai instrumen dominasi tidak mau instrumen tersebut menjadi tidak berguna lagi sehingga

mereka akan kehilangan dominasinya atas negara-negara lain.

Kritik Terhadap Narasi Senjata Nuklir

Bagi negara maju, nuklir di negara berkembang ibarat “granat ditangan anak kecil”. Hal ini terjadi

mengingat dalam pandangan negara maju negara berkembang belum atau bahkan tidak “mampu” untuk
memikul tanggungjawab dalam menggunakan atau menyimpan bahan-bahan atau senjata nuklir tersebut.

Negara berkembang dianggap sangat labil dalam hal politik domestik maupun politik internasional di-

mana senjata nuklir tersebut akan dengan mudah digunakan jika terjadi konflik. Sementara negara maju

dapat seperti yang dikatakan oleh Ratu Elizabeth dari Inggris, mampu untuk bertanggungjawab terhadap

kekuatan luar biasa dari senjata nuklir dimana telah menghindarkan dunia dari perang besar selama 35

tahun.18 Kondisi ini terjadi pada masa perang dingin antara AS dan Uni Soviet yang merupakan negara

maju tersebut termasuk Inggris didalamnya sebagai pemilik senjata nuklir. Pendapat tersebut menunjukan

bahwa negara maju memiliki kemampuan untuk menciptakan perdamaian dan menghindarkan perang

dibandingkan dengan negara berkembang. Selain itu bagi negara maju, senjata nuklir yang dimiliki oleh

negara berkembang tersebut sangat beresiko khususnya terkait dengan permasalahan terorisme yang saat

ini menjadi perhatian dunia internasional dimana teroris akan mengincar negara dengan pengamanan terh-

adap bahan atau senjata nuklir yang lemah dimana kemudian akan menggunakannya,19 tentunya dalam hal

ini sebagai senjata untuk melawan negara-negara barat.

Terlebih dengan isu terorisme yang saat ini menjadi musuh negara-negara barat, dalam laporan

yang dikeluarkan oleh badan strategi keamanan nasional AS menyakatakan bahwa “We must be prepared

to stop rogue states and their terrorist clients before they are able to threaten or use weapons of mass

destruction against the United States and our allies and friends . . .”.20 Oleh karena itu, AS pun gencar

mendekati negara-negara yang memiliki materi nuklir agar secara sukarela ‘’mengaman kan’’ materi nuk-

lir miliknya.21 Demikian pula dengan kepemilikan senjata nuklir oleh India dan Pakistan, banyak negara

18         Joseph Siracusa, Nuclear Weapon : A Very Short Introduction, ( New York : Oxford University
Press, 2008 ) 61.
19         Mathew Bunn, “ A Mathematical Model of The Risk of Nuclear Terrorism”, The Annals of Amer-
ican Academy of Political and Social Sciene, Vol. 607 Confronting the Specter of Nuclear Terrorism (
2006 ) 111. ( 103-120 ).
20 US Government, The National Security Strategy of the United States of America (Washington DC: September
2002), 14, 15 dalam Dettering America Rouge State and The Proliferation of Weapon of Mass Destruction, Derek D Smith (
Cambridge : Cambridge University Press, 2006 ) 4.

21         “( Meng )Hegemoni Nuklir”, republika.co.id, Kamis, 29 April 2010, http://republika.co.id:8080/
koran/136/109900/Meng_Hegemoni_Nuklir ( diakses 23 Juli 2011 )
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yang mengkhawatirkan keberadaan senjata nuklir ditangan kedua negara tersebut. Hal ini terkait dengan

hubungan yang senantiasa panas diantara keduanya dan disamping itu khusus bagi Pakistan adalah ke-

takutan akan jatuhnya teknologi nuklirnya ketangan kelompok teroris. Ketakutan ini senada dengan per-

nyataan dari Daniel Nord direktur dari Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ) yang

mengatakan bahwa “mulai hilangnya kendali Pakistan atas sebagian simpanan nuklirnya karena dikuasai
kelompok teror menjadi keprihatinan khusus”.22 Hal ini menunjukan bahwa meskipun sebuah negara

berkembang telah memiliki senjata nuklir tetapi hal ini tetap menjadi kekhawatiran karena mereka diang-

gap tidak akan mampu mengendalikan dan mengamankan senjata nuklir tersebut dibandingkan dengan

apa yang dilakukan oleh negara maju.

AS dan negara-negara barat lain begitu panik saat Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir

demikian pula dengan keinginan Iran untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi. Terkait den-

gan permasalahan senjata nuklir, Iran dan Korea Utara merupakan tantangan serius bagi tatanan internasi-

onal, dimana kedua negara ini telah menciptakan sebuah tantangan khususnya bagi kebijakan strategis AS

di Timur Tengah dan Asia Timur serta hubungan diantara negara-negara besar dimasing-masing kawasan

tersebut.23 Dalam kacamata AS kedua negara tersebut belum dapat mengemban tanggungjawab atas

kepemilikan senjata nuklir tersebut. Dimana bagi AS, Iran dan Korea Utara tetap memiliki potensi besar

untuk memicu terjadinya perang antar negara dan dapat memicu konflik yang bersifat perang sipil, teror-

isme dan konflik yang bersifat transnasional.24 Hal ini dengan sangat jelas menggambarkan bahwa kedua

negara tersebut yang merupakan negara berkembang seakan sangat tidak memiliki etika dan tatakrama

dalam interaksi antar negara dalam kacamata AS dan negara-negara barat. Hal ini yang kemudian dija-

dikan sebagai legitimasi bagi AS dan negara-negara barat untuk mengkhawatirkan kepemilikan senjata

nuklir di kedua negara tersebut. Terlebih pelabelan kedua negara tersebut dengan “the axis of evil” terkait

isu kepemilikan senjata nuklir tersebut,25 semakin memperjelas dikotomi antara mereka yang merupakan

negara berkembang dengan negara maju khususnya negara barat.

Perlawanan Negara Non Barat dalam Isu Proliferasi Senjata Nuklir

Kepemilikan senjata nuklir oleh sebuah negara berkembang akan membawa negara tersebut memi-

liki daya tawar lebih terhadap negara-negara maju. Dimana hal ini terkait dengan prestise yang akan naik

seiring dengan kempemilikan senjata nuklir tersebut sehingga mereka dapat disejajarkan dengan negara

maju dalam kelompok NWS atau nuclear club states. Dimana, “dengan memiliki senjata nuklir, mereka

22         “Studi : Ancaman Senjata Nuklir Tidak Berkurang”, antaranews, Selasa, 7 Juni 2011, http://
www.antaranews.com/berita/261830/studi-ancaman-senjata-nuklir-tidak-berkurang ( diakses 23 Juli
2011 )
23         Patrick M Cronin, Introduction : The Dual Challenge of Iran and North Korea, dalam Double
Trouble : Iran and North Korea As Challenges To International Security, Patrick M Cronin ( ed ) ( West-
port : Preager Security International, 2008 ) 1.
24         Patrick M Cronin, Ibid, 2.
25         Lihat Glen Segell, Axis of Evil and Rouge States : The Bush Administration 2000-2004, ( Lon-
don : Glen Segell, 2005 ) 5.
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merasa berada di posisi yang lebih tinggi dibanding negara yang tidak memiliki nuklir”.26 Hal ini memang

menjadi salah satu upaya untuk membuat eksistensi mereka dalam konstelasi politik internasional. Namun,

lebih dari itu kepemilikan nuklir ini akan dapat membuat mereka dapat “bernarasi” mengenai siapa diri
mereka tanpa adanya harus menggunakan prespektif negara lain tentang mereka yang tentunya akan bebas

dari subjektifitas negara maju tersebut terhadap mereka. Hal ini dilakukan untuk melindungi identitas mer-

eka dari dominasi negara-negara maju yang secara fisik maupun identitas telah melanggengkan dominasi

serta dikotomi dunia yang merupakan ciri masa kolonialisasi dahulu antara dominasi penjajah dengan

ordinasi yang dijajah.

Perlawanan terhadap “dominasi” ini dapat dilihat dengan sikap yang ditunjukan oleh Korea Utara
terhadap tekanan yang dilancarkan oleh AS terhadap negara tersebut. Kepemilikan nuklir oleh Korea Utara

membuat negara yang dikucilkan dalam pergaulan internasional ini dapat kembali bersuara untuk menun-

jukan kepada dunia bahwa mereka masih ada serta tidak dapat di “dominasi” oleh negara-negara maju

khususnya negara-negara barat. Perlawanan terhadap dominasi yang dilakukan oleh Korea Utara ditunju-

kan dengan penolakan negara ini untuk kembali ke meja perundingan perlucutan senjata enam negara ( six

party talks ) kecuali jika AS mencabut sanksi-sanksi yang selama ini diberlakukan terhadap Korea Utara.27

Selain itu Korea Utara pun menarik diri dari NPT yang dianggap akan menjadi upaya untuk “membung-

kam” kembali negara tersebut seiring dengan upaya perlucutan senjata nuklirnya. Demikian pula yang

diperjuangkan oleh Ahmadinejad dari Iran bahwa kepemilikan nuklir terlepas itu untuk keperluan energi

maupun senjata adalah hak dari setiap negara.

NPT dan rezim-rezim lain yang pada intinya melarang pengembangan maupun percobaan nuklir

menjadikan negara-negara berkembang dalam posisi sebagai objek dan negara-negara maju sebagai sub-

jek. Dimana negara-negara berkembang tersebut yang diharuskan tunduk terhadap rezim-rezim tersebut.

Oleh karena itu kempemilikan senjata nuklir semata tidak belum dapat membuat sebuah negara akan

dengan mudah terbebas dari belenggu dominasi negara maju jika ternyata kemudian terikat oleh rezim-

rezim tersebut. Dimana sebuah negara akan bebas dari dominasi dan tentunya diskriminasi dalam hal

kepemilikan senjata nuklir jika tidak ikut dalam sistem rezim yang dibuat untuk “membungkam” kebe-

basan dan melanggengkan dikotomi dari negara-negara tersebut dengan negara maju yang telah lebih

dahulu mengembangkan senjata nuklir.

Penutup.

Senjata nuklir yang telah dideklarasikan sebagai senjata yang akan menjadi ancaman terbesar bagi

perdamaian dunia telah menjadi instrumen yang digunakan oleh negara-negara maju khususnya negara

barat untuk melanggengkan “dominasi” serta dikotomi atas dunia. Dominasi ini dilakukan untuk tetap

26         Dewi Fortuna Anwar dikutip dari “Senjata Nuklir Hanya Untuk Gagah-gagahan”, antaranews,
Rabu, 10 Februari 2010,  http://dunia.vivanews.com/news/read/128416-senjata_nuklir_hanya_untuk_
gagah_gagahan ( diakses 23 Juli 2011 )
27         RR. Emilia Yustiningrum, “Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia”, Jurnal
Penelitian Politik, Vol.4 No.1 ( 2007 ) 27. ( 32 )
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menonjolkan superioritas negara-negara maju terhadap negara berkembang. Melalui senjata nuklir ini

negara-negara di dunia dibedakan menjadi dua kelompok yaitu negara maju yang mendapatkan hak “ek-

slusif” dan “tanggungjawab” untuk memiliki senjata nuklir tersebut dibandingkan dengan negara berkem-

bang yang dianggap tidak “mampu” untuk bertanggungjawab atas kepemilikan senjata nuklir. Dalam

kacamatan negara-negara maju, negara berkembang cenderung akan sangat tidak rasional dalam meng-

gunakan dan mengelola senjata nuklir yang memiliki daya hancur yang sangat dahsyat tersebut sehingga

akan menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia bahkan hingga eksistensi dari manusia.

Oleh karena itu untuk melanggengkan dominasi serta dikotomi tersebut dibentuklah rezim-rezim interna-

sional yang mengatur dan membatasi kepemilikan dan penyebaran senjata nuklir. Rezim-rezim tersebut

menjadikan negara-negara berkembang sebagai fokus utama sementara negara-negara maju yang menjadi

sponsornya tetap mempertahankan kepemilikan senjata nuklir mereka.

Dimana diskriminasi yang timbul dalam isu proliferasi nuklir sebagai senjata maupun kepentin-

gan energi adalah hasil dari “penarasian” negara berkembang dari kacamata negara-negara maju. Energi

nuklir menjadi sebuah hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap negara manapun didunia tanpa mengenal

diskriminasi. Terkait dengan kepemilikan senjata nuklir bagi negara berkembang akan menjadikan mer-

eka terbebas dari dominasi dan dapat “menarasikan” siapa diri mereka dalam politik internasional secara
langsung karena tidak menggunakan pandangan dari negara maju tersebut terhadap mereka. Kondisi ini

akan menghilangkan dikotomi yang sengaja diciptakan antara negara maju dan negara berkembang yang

akhirnya menjadi legitimasi untuk terciptanya sebuah kondisi dominasi. Dimana terciptanya sebuah dis-

tribusi kekuatan tidak akan ada kekuatan dominasi yang dapat membungkam sebuah negara untuk menya-

takan identitas mereka secara bebas tanpa khawatir adanya tekanan maupun tindakan represif dari negara

yang lebih kuat.
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