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 ̂Di Ambang Perang Korea
Chusnan MaghribiS

UHU politik di Semenanjung Korea 
terus memanas seiring perang urat 
saraf yang terus terjadi antara Amerika 

Serikat (AS) dengan Korea Utara (Korut) dalam 
beberapa pekan terakhir. Perang urat saraf di
sertai langkah-langkah yang menggambarkan 
itikad/tekat masing-masing pihak untuk mem
persiapkan diri sesiap dan sekuat mungkin gu
na menyambut perang terbuka.

AS telah mempersiapkan gugus tempurnya di 
Pangkalan Militer Angkatan Laut (AL) di 
Yokoshuka-Jepang. Di samping menerjunkan 
kapal induk USS Cari Vinson dan sejumlah ka
pal selam berkemampuan (perang) nuklir seper
ti kapal selam Los Angeles dan USS Michigan ke 
perairan Korea. Di luar itu otoritas AS bersiap 
mengevakuasi 230.000 warganya dari Korea 
Selatan (Korsel) maupun Jepang.

Sementara Korut menggelar latihan tembak 
terbesar sepanjang masa pada 25 April 2015, 
bertepatan peringatan ulang tahun ke-85 militer 
Korut. Lebih dari 300 senjata artileri berkaliber 
besar didemonstrasikan oleh pasukan Korut di 
sisi Timur Negeri Stalinis itu. Pemimpin Korut, 
Kim Jong-un, meninjau langsung latihan tem
bak tersebut.

Langgam Biasa
Orang terkuat kedua Korut saat ini (Jendral 

Choe Ryong-hae) menyatakan negaranya siap 
merespons setiap ancaman militer AS. Secara 
implisit statemen Choe ini mengungkapkan 
ketidaktakutan negerinya terhadap (ancaman) 
serangan militer andai Negeri Paman Sam itu 
benar-benar serius (hendak) melakukan pre- 
emptive strike ke Korut. Kawasan Semenanjung 
Korea kini (seakan) tengah berada di ambang 
perang. Akankah perang terbuka di Seme
nanjung Korea betul-betul pecah?

Kalangan analis Korea umumnya membaca 
ketegangan AS-Korut saat ini seperti ketegang
an yang sudah-sudah: pada akhirnya akan 
mereda setelah kedua belah pihak saling men
gendalikan diri. Rezim Korut sejauh ini selalu 
mengabaikan kecaman maupun sanksi interna

sional dengan melakukan rangkaian uji coba 
rudal maupun senjata nuklir. AS biasanya 
mengecam dan mengirimkan pesan ketika 
Korut melakukan uji coba rudal ataupun uji co
ba nuklir. Provokasi, saling mengancam, kemu
dian menahan diri merupakan langgam yang 
biasa dilakukan AS dan Korut sebelum ini.

Tetapi, perang urat saraf AS-Korut sekarang 
hendaknya jangan hanya dibaca berdasarkan 
tren kebiasaan masa lalu. Kita mesti membaca 
pula faktor kecenderungan kebijakan luar negeri 
Presiden Trump saat ini. Selain berkepribadian 
temperamental, mudah tersinggung dan suka 
meledak-ledak (kurang lebih sama dengan kepri
badian Kim Jong-un), Trump memiliki latar be
lakang dan platform kebijakan berbeda dengan 
Presiden Barack Obama. Sebulan terakhir dunia 
menyaksikan ketegasan Trump mengambil tin
dakan militer dengan melancarkan serangan ter
batas terhadap Suriah dan Afghanistan. Dua se
rangan tersebut mengandung pesan, AS di bawah 
Trump tidak (akan) pernah ragu mengambil tin
dakan militer untuk menyele
saikan persoalan apapun yang 
timbul akibat ulah/perbuatan pi
hak musuh termasuk Korut.

Di samping itu, Trump (AS) 
meyakini memiliki kemampuan 
tempur konvensional lebih kuat 
dibanding Korut yang cenderung 
mengandalkan jumlah tentara.
Angkatan Bersenjata Korut kini 
memiliki 1,19 juta pasukan inti 
aktif Angkatan Darat dan 7,7 juta 
pasukan cadangan. Namun, ba-» 
nyaknya jumlah pasukan tidak 
didukung kualitas alutsista yang 
baik. Alutsista Korut sudah 
usang. Banyak di antaranya, ter
masuk artileri lapangan, adalah 
buatan 1960-an.

Strategi
Barang kali karena pertimbangan itulah 

zim Korut sejauh ini lebih menekankan stra 
perang nuklir ketimbang perang konvensio 
dengan harapan AS gentar menghadapir 
Provokasi dan ancaman Korut sejauh ini ada 
serangan dengan menggunakan senjata nul 
Strategi ini mengandung rasionalitas bahwa 
rang nuklir akan berakibat kehancuran t< 
bersama. Pihak yang menang sekalipun al 
mengalami kehancuran pula. Sehingga sen 
pihak akan saling menahan diri untuk tidak 
mulai perang. Namun siap untuk melancari 
pembalasan besar-besaran bilamana mu: 
melancarkan pre-emptive strike.

Pertanyaannya, apakah AS (Trump) ger 
menghadapi ancaman serangan balasan den, 
menggunakan senjata nuklir oleh Korut, seh 
ga (terpaksa) menahan diri untuk tidak mel 
carkan pre-emptive strike ke Korut? Kita tun 
saja perkembangan ketegangan di Semen 
jung Korea yang berada dalam fase san 
genting. □  - e
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Pojok KR.
JK: Pers bebas tapi beretika.
- Setuju seratus persen!

Pergub angkutan online segera terbit.
- Semua berhak mencari rezeki.

Intoleransi rambah semua lapisan.
- Perlu kewaspadaan kita semua.


