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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Nuclear Non-Proliferation Treaty) adalah 

suatu perjanjian yang ditandatangi pada tanggal l1 Juli 1968 yang membatasi 

kepemilikan senjata nuklir.
1
 Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian 

ini, walaupun dua di antara tujuh negara yang memiliki senjata nuklir dan satu 

negara yang mungkin memiliki senjata nuklir belumlah meratifikasi perjanjian ini. 

Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani 

oleh Finlandia. Pada tanggal 11 Mei 1995, di New York, lebih dari 170 negara 

sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. 

Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu : 

a. Nonproliferasi,  

b. Perlucutan,dan  

c. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai 

Perjanjian ini diusulkan oleh Irlandia dan pertama kali ditandatangani oleh 

Finlandia.
2
 Pertama kali terbuka untuk penandatanganan pada 1 Juli 1968 di New 
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York. Mulai berlaku sejak 5 Maret 1970 setelah diratifikasi oleh Inggris,Uni 

Soviet, Amerika Serikat, dan 40 negara lainnya. Pada tanggal 11 Mei 1995, di 

New York, lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa 

batas waktu dan tanpa syarat. Pemerintah Israel enggan untuk mengesahkan atau 

menyangkal secara resmi bahwa Israel mempunyai program senjata nuklir dan 

tidak menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons - NPT). Mantan Perdana Menteri Israel Shimon 

Peres mengakui secara terbuka bahawa Israel membangun pilihan nuklir, 

bukannya untuk Hiroshima tetapi untuk Oslo. Pilihan nuklir bisa merujuk kepada 

senjata nuklir atau reaktor nuklir di Dimona, yang dikatakan oleh pihak Israel 

untuk penyelidikan ilmiah. Pengungkapan pertama kepemilikan nuklir Israel 

datang dari Sunday Times yang berpusat di London pada 5 Oktober 1986 yang 

mencetak maklumat yang diungkapkan oleh Mordechai Vanunu, bekas pekerja 

di Pusat Penyelidikan Nuklir Negev terletak di gurun Negev  selatan Dimona. 

Disebabkan pengungkapannya, Vanunu diculik oleh Mossad dan dihukum penjara 

selama 18 tahun, 12 tahun dalam penahanan terisolasi (solitary). 

Walaupun terdapat banyak spekulasi sebelum pengungkapan Vanunu tentang 

Dimona menciptakan senjata nuklir, maklumat Vanunu menunjukkan bahwa 

Israel  sudah mulai memproduksi senjata-senjata nuklir sebelum Perjanjian Non-

Proliferasi diumumkan secara resmi pada 1968.
3
 Tidak ada negara Arab yang 
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berencana untuk mengembangkan peralatan nuklir pada waktu itu. Namun Israel 

telah menolak seluruh upaya internasional dan AS untuk menandatangani 

perjanjian atau membuka fasilitas-fasilitas nuklirnya bagi pengawasan 

internasional.  

Alasannya jelas: sejak 1968, menurut CIA, Israel telah memiliki senjata-

senjata nuklir. Serangkaian laporan intelijen yang bocor dan cerita-cerita di balik 

berita sejak itu mengemukakan tentang kemajuan program nuklir Israel yang 

ambisius. Namun rincian asli dari program Israel baru diketahui publik pada 5 

Oktober 1986, ketika Mordechai Vanunu, seorang pekerja yang tidak puas di 

Dimona, berbicara pada Sunday Times London. Vanunu melaporkan bahwa Israel 

mempunyai "paling sedikit 100 hingga 200 senjata nuklir." Dia mengungkapkan 

bahwa Israel telah memproduksi senjata-senjata selama dua puluh tahun dan 

bahwa kini ia merupakan kekuatan nuklir terdepan. Tidak ada pejabat Amerika 

atau ahli fisika nuklir yang menyanggah deskripsi itu. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut : Mengapa Israel Tidak Menandatangani 

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons - NPT) Pada Tahun 1998. 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan – kepentingan Israel 

dan faktor –faktok Tidak menandatangani perjanjian Nuclear Non-Proliferatin 

Treaty (NPT). 

 

D. KERANGKA TEORI 

Dalam mengidentifikasi perumusan masalah diatas penulis menggunakan 

teori realisme. Teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis masalah yang 

telah dirumuskan. 

Realism (Realisme) 

Realisme merupakan salah satu pendekatan dalam study hubungan 

internasional dimana asumsi dasar dari kaum realisme adalah bahwa manusia itu 

jahat dan di dalam hubungan internasional pada dasarnya sangatlah konfliktual 

dan akhirnya dapat menimbulkan perang. Karena kemungkinan perang inilah 

realis mengatakan bahwa negara harus memiliki great power untuk pertahanan 

dan keamanan nasionalnya. Pada dasarnya realisme mengutamakan kebijakan luar 

negeri, kekuatan militer yang besar dan penekanan pada nasionalisme. Aktor 

utama dalam realisme adalah negara, karena inilah realisme bersifat state sentric. 

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang dipenuhinya, disinilah untuk 

memenuhi kepentingan nasionalnya, negara harus mempunyai kekuatan yang 

besar. Kaum realis mengatakan bahwa manusia dan negara selalu ingin menguasai 

dan ingin meningkatkan kekuasaannya, dimana negara akan bertindak cost-benefit 

dan tidak akan ada negara yang bersedia berkorban demi negara lain. 
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Karena itulah untuk mencegah perang perlu diciptakan balance of power 

yang digunakan untuk menakut-nakuti negara agar tidak menyerang negara lain 

karena kekuatannya seimbang. Realis telah berasumsi bahwa pada dasarnya 

manusia adalah jahat sehingga disini sangat minim sekali untuk terjadinya kerja 

sama (cooperation). Meskipun dimungkinkan terjadi kerjaama, sebenarnya 

kerjasama itu bukanlah murni sebuah kerjasama akan tetapi kerjasama itu terjadi 

karena adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara. Apabila negara 

tersebut mempunyai great power maka negara itulah yang akan lebih mempunyai 

kekuasaan dan dapat memenuhi national interestnya. Karena inilah realis 

mengatakan bahwa negara-negara tersebut mengejar power hanya demi 

keuntungan. Pada realisme terdapat tiga kesepahaman yang disebut dengan Triple 

S yaitu Statism, Survival, dan Self-help. Menurut (Jackson & Sorensen 1999:88) : 

Perspektif realisme berakar dari asumsi dasar tentang pesimisme dan skeptisisme 

terhadap sifat dasar manusia. Pesimisme dan skeptisisme tersebut terutama 

tentang peluang yang sangat kecil dalam kemajuan politik internasional dan 

politik domestik, yang kemudian dapat disebut sebagai asumsi kedua. Asumsi 

dasar ketiga adalah bahwa dunia ini sebenarnya terdiri atas negara-negara 

berdaulat yang saling terlibat konflik anarkis. Perang lah yang kemudian menjadi 

penyelesaian dari konflik tersebut. Asumsi keempat adalah menjunjung tinggi 

keamanan nasional dan kelangsungan hidup Negara. 

Keamanan merujuk pada suasana atau kondisi bebas dari bahaya, ketakutan, 

keresahan. Liberation from uneasiness, or a peacefull situation without any risks 

or threats. Keamanan Nasional mengacu pada situasi atau keadaan dimana unsur 
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pokok pembentuk suatu negara seperti, kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga 

negara, basis ekonomi, pemerintah dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki 

yang dianutnya terjamin eksistensinya dan dapat menjalankan fungsi sesuai 

tujuannya tanpa gangguan atau ancaman dari pihak manapun.
4
 Keamanan 

internasional yaitu keamanan yang dilihat sebagai situasi dan kondisi yang 

ditentukan dalam interaksi aktor-aktor internasional. Bagi realis, militer bagian 

penting dalam pendekatan keamanan, dalam mempertahankan kedaulatannya, 

oleh karena itu bagaimana dalam melihat peran dan fungsi militer, yakni: 

a. Ofensif : Melakukan aksi penyerangan pendahuluan dengan cara 

melakukan tindakan, dengan cara melakukan  serangan, atau suatu hal yang 

bersifat agresif yang di gunakan untuk menyerang yang mengakibatkan timbulnya 

gangguan dan ketidaksenangan. 

b. Defensive : Melindungi diri dari kekuatan musuh.  

c. Detterent Power (penangkal) : meyakinkan lawannya tentang konsekuensi 

yang akan dihadapi bila melakukan suatu tindakan militer yang tidak dikehendaki.  

Dalam pandangan kaum Realis yang bersifat pesimis, terdapat perasaan 

security dilemma. Security dilemma muncul ketika sebuah negara merasa 

terancam dengan negara lainnya. Sehingga tidak dipungkiri negara akan 

melakukan kerjasama dalam bentuk aliansi maupun melaksanakan perjanjian, 
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namun hal tersebut cenderung bersifat sementara. Pandangan para Realis 

mengedepankan self-help dalam mempertahankan eksistensinya.
5
 

E. METODE PENELITIAN 

1. Tipe Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, karena data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data penggambaran 

mengenai suatu fakta, perilaku, dan fenomena. Penelitian. 

deskriptif menurut kenneth D. Bailey adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang suatu fenomena secara detail (untuk 

menggambarkan apa yang terjadi). Pendekatan kualitatif dipilih karena 

pendekatan ini akan memghasilkan data deskriptif. Moeloeng menyebutkan 

pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis, serta perilaku yang dapat di amati dan 

diarahkan pada latar alamiah secara holistik (utuh). Dalam menggunakan metode 

ini perlu dilaksanakan dengan langkah langkah yang sistematis dan terencana 

supaya sasaran dalam skripsi dapat tercapai. 

2. Sumber Data  

Sumber data merupakan subyek dimana data dapat diperoleh, oleh karena itu 

maka dalam penelitian ini data di klasifikan menurut obyek yang menjadi 

responden penelitian ini. Adapun bentuk data dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Sekunder 

Data yang di peroleh secara tidak langsung, yakni bersumber dari literatur 

buku, surat kabar, internet, brosur-brosur serta sumber dokumen lain yang masih 

relevan dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini memggunakan 

beberapa metode sebagai berikut: 

a. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengamati, dan 

mempelajari dokumen mengenai obyek penelitian berupa literatur buku, internet, 

surat kabar, serta laporan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek 

penelitian.  

 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisa data yang di gunakan oleh penulis adalah analisis data 

kualitatif Adapun langkah-langkah yang dipergunakan dalam analisa data 

kualitatif, setelah data-data terkumpul dari berbagai sumber yaitu : 

1) Menelaah data,  

2) Reduksi data, 

3)  Penyusunan dalam satuan-satuan 

4)  Dikategorisasikan 

5) Mengadakan pemeriksaan keabsahan data 
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6)  Penafsiran data
6
 

Pada tahap ini data dikerjakan sedemikian rupa sehingga berhasil 

menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk persoalan penelitian. 

Tujuan dari analisa data ini adalah menyajikan dan menganalisa fakta 

secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.  

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah 

pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skrripsi dengan 

judul“Mengapa Israel Tidak Menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi 

Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT)” ini dibagi 

menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut: 

BAB 1  : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Gambaran umum mengenai Sejarah Terbentuknya NPT, Sejarah 

Terbentuknya IAEA dan Posisi Israel dalam NPT. 

BAB III : Penolakan penandatangannan perjanjian Israel Dalam Non 

Proliferation Treaty (NPT) berisi penjelasan faktor-faktor keamanan nasional 
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yang menyebabkan Israel tidak menandatangan perjanjian NPT  melalui analisis 

penggunaan teori realisme 

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dari masalah yang diteliti. 


