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Perang Urat Saraf AS-Korut v/

AMERIKA S erikat (A S) dan 
Korea U tara (Korut) kembali terlibat 
ketegangan serius. Kedua negara mela
kukan perang urat saraf,; dikhawatirkan 

! (jika tidak terkendali) bisa kebablasan 
menjelma menjadi perang sesungguh
nya. Ketegangan Washington-Pyong- 
yang kali ini dipicu rangkaian uji coba 
rudal Korut. Uji coba ini membuat AS 
m eradang. P residen  D onald Trum p 
melalui akun tw itter-nya menyatakan, 
”K orut selalu mencari masalah. Jika 
Tiongkok membantu menyelesaikah 
akan lebih baik. Jika tidak, AS akan 
menyelesaikannya sendirian.” ,

Selain itu, Wakil Presiden Mike Pen- 
ce saat melawat ke Korea Selatan (Kor- 
sel) 18 A pril 2017 m engatakan era 
kesabaran strategis AS terhadap Korut 
telah habis. Karenanya AS membuka se
mua opsi (termasuk miter) untuk meng
atasi Karut. Lalu, saat singggah di Jepang 
hari berikutnya, Pence menyatakan AS 
akan m erespons dengan efek tif dan 
besar-besaran bijamana Korut melancar
kan serangan militer terlebih dulu.

Statemen dua petinggi AS tersebut 
direspons Korut melalui Wakil Menteri 
Luar Negeri HanSong-ryol dengan me
ngatakan negaranya telah mempersiap
kan perang habis-habisan (termasuk de
ngan menggunakan senjata nuklir) bila
mana AS menempuh langkah militer.

Pertanyaannya, apakah ketegangan 
AS-Komt akan berhenti di level perang 
urat saraf sebagaimana kerap terjadi 
sebelum ini? Atau, perang urat saraf ini 
tak akan terkendali dan berubah menjadi 
perang terbuka?

Kalangan analis K orea umumnya 
membaca ketegangan AS-KorUt kini 
seperti ketegangan yang sudah-sudah: 
Pada akhirnya akan m ereda setelah 
kedua belah pihak saling mengendalikan
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Strategi ini me/igandung 

rasionalitas bahwa perang 

nuklir akan berakibat 

kehancuran total bersama. 

Pihak yang menang juga akan 

mengalami kehancuran

diri. Rezim Korut sejauh ini selalu meng
abaikan kecaman ataupun sanksi inter
nasional dengan melakukan rangkaian 
uji coba senjata nonkonvensionalnya. 
AS biasanya mengecam dan mengirim

kan pesan ketika N egara Stalinis itu 
melakukan uji coba rudal.

Pesan yang selama ini disampaikan 
AS adalah menggelar latihan militer ber
sama Korsel di sekitar Semenanjung 
K orea dengan m elibatkan peralatan 
perang super-canggih termasuk pesawat 
pem bom strategis B-52 Stratofotress 
berkapabilitas perang nuklir. Provokasi, 
saling mengancam, kemudian menahan 
diri merupakan langgam yang jam ak 
dilakukan AS dan Korut sebelum ini. 
Faktor Kecenderungan

Tetapi, perang urat saraf AS-Komt 
sekarang hendaknya jangan hanya diba
ca berdasarkan tren kebiasaan masa lalu. 
Kita mesti membaca pula faktor kecen
derungan kebijakan luar negeri Presiden 
Trump saat ini. Tm mp memiliki latar 
belakang dan platform  kebijakan berbe
da dari Presiden Barack Obama. Dua/ri- 
ga pekan terakhir dunia menyaksikan 
ketegasan Trump mengambil tindakan 
militer dengan melancarkaan serangan 
terbatas terhadap Suriah dan A fgha
nistan. Dua serangan tersebut mengan
dung pesan, AS di bawah Trump tidak 
(akan) pernah ragu mengambil tindakan 
militer untuk menyelesaikan persoalan 
apa pun yang timbul akibat ulah/per- 
buatan pihak musuh.

Kini, pascaserangan ke Suriah dan 
Afghanistan, Trump juga tampak akan 
tegas dalam menghadapi/menyikapi pro
vokasi Korut. Kini AS menyiapkan dua 
Gugus Tempur Angkatan Laut (AL) di 
kawasan Asia Timur, yaitu satu gugus 
berintikan kapal induk USS Cari Vmson 
dan satu gugus sudah menetap di Pang
kalan ALAS di Yokoshuka-Jepang. Satu 
gugus m em iliki kem am puan perang 
konvensional dan nonkonvensional.

Tiap satu gugus terdiri atas satu kapal 
induk kelas Nimitz, satu kapal selam

nuklir kelas Los Angeles, satu < 
kelas Arieigh Burke, satu crui: 
Tlconderoga, dan satu kapal loj 
masuk penyuplai bahan bakar. 1 
duk kelas Nimitz mengangkut 9  
saWat tempur sekelas F-18 Hom 
selam kelas Los Angeles memai 
ran perang nuklir dengan rudal b  

Kemampuan tempur konv 
AS dengan komposisi kekuata 
itu agaknya jauh lebih kuat di 
kemampuan perang konvensior 
yang cenderung mengandalkai 
personel (tentara). Angkatan Bi 
Komtkini memiliki l,19jutapas 
Angkatan Darat dan 7,7 juta 
cadangan. Namun, banyaknyt 
pasukan tidak didukung kualitas 
yang baik. Alutsista K au t suda 
Banyak di antaranya, termasui 
lapangan, adalah buatan 1960-j 

Barang kali karena hal itul: 
K orut sejauh ini lebih mene 
strategi (doktrin) perang nukli 
bang perang konvensional det 
rapanAS gentar menghadapinyi 
kasi dan ancaman Korut sejauh 
lah serangan dengan mengguna 
jata nuklir. Strategi ini mengan 
sionalitas bahwa perang nuklir 2  

akibat kehancuran total bersama 
assured  destruction  -  M AD  
yang menang sekalipun akar 
alami kehancuran. (42)
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