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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan negara-negara dunia ternyata tidak lepas 

dari faktor kepemimpinan yang akan menentukan citra negara 

sekaligus orientasi politik dalam dan luar negeri. Jika ditinjau 

dari orientasi pola kepemimpinan maka negara-negara dunia 

dapat dibedakan menjadi demokrasi ataupun otoritarian.
1
 

Salah satu negara yang dianggap menjalankan sistem 

otoritarian adalah Korea Utara, khususnya pada masa 

kepemimpinan Kim Jong-Un. 

Dalam dinamika hubungan internasional otoritarianisme 

menjadi obyek yang penting untuk dikaji lebih lanjut karena 

beberapa hal, pertama, otoritarianisme merupakan faham yang 

berseberangan dengan demokrasi yang telah menjadi 

mainstream ideologi global, kedua, otoritarianisme ternyata 

berhubungan dengan aspek yang lebih luas, diantaranya 

ekonomi, sosial dan keamanan dan militer serta ketiga, 

otoritarianisme berhubungan dengan popularitas figur 

seseorang yang begitu kuat dalam menjalankan sistem politik-

pemerintahan suatu negara. 

Berkembangnya persoalan otoritarianisme di Korea 

Utara menjadi tema yang menarik untuk dikaji lebih lanjut 

karena sistem politik-pemerintahan tertinggi (top person) yaitu 

Kim Jong Un dalam usia yang cukup muda, namun berhasil 

menjalankan politik-pemerintahan Korea Utara secara otoriter. 

Kemudian kepemimpinan Kim Jong Un menjadi kasus yang 

menarik karena di tengah-tengah kontroversi, Kim Jong-Un 

tetap konsisten atas dalam pendiriannya (otoritarianisme) 

meskipun berada di tengah tekanan internasional, khususnya 

negara-negara Barat. 

 Korea Utara merupakan salah satu negara di wilayah 

Asia Timur yang berbatasan dengan Korea Selatan, Rusia dan 

China. Negara ini telah melalui serangkaian sejarah yang 

                                                      
1 David William, International development of Global Politic, Routledge Publishing, 

New York, 2013, hal.51. 



2 

 

 

panjang dari masa kepemimpinan Kekaisaran Korea, masa 

pendudukan Jepang dan Rusia pada tahun 1905 hingga 

terjadinya perang Korea pada tahun 1950 yang berujung pada 

terpecahnya Korea menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea 

Selatan.
2
 

Dalam melegitimasi posisinya di dunia internasional, 

Korea Utara menjalankan berbagai kerjasama luar negeri, 

diantaranya dengan 77 negara dunia, diantaranya Angola, 

Brazilia, Vietnam, Turki, Uganda, Afrika Selatan hingga 

Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai dua pihak yang sering 

berseberangan dengan politik luar negeri Korea Utara. Bahkan 

Korea Utara juga menjalankan kerjasama dengan negara 

serumpun yang juga rivalnya yaitu Korea Selatan, diantaranya 

melalui proyek pengembangan kawasan industri terpadu di 

wilayah Kaesong.
3
 

Dinamika politik luar negeri dan kerjasama 

internasional Korea Utara juga dihadapkan denga isu nuklir. 

Ini disebabkan karena secara terang-terangan Korea Utara 

berhasil mengembangkan persenjataan yang dapat 

digolongkan sebagai senjata pemusnah massal (weapon of 

mass destruction), termasuk bom hidrogen dan bom kimia. 

Upaya ini merupakan tindakan yang dianggap otoriter karena 

menolak berbagai rekomendasi dari IAEA (International 

Atomic Energy Agency) dan rekomendasi dari kelompok G-6 

yang beranggotakan Jerman, Inggris, Perancis, Polandia, Italia 

dan Spanyol dalam mendikung non-proliferasi nuklir.
4
 

Kemudian dalam ranah domestik berbagai kebijakan 

otoritarianis Kim Jong-Un menyebabkan berbagai persoalan 

serius diantaranya kelaparan (famine) karena menurut laporan 

Food and Agricultire Organization (FAO) sekitar 6 juta dari 

25 juta rakyat Korea Utara mengalami kelaparan. Kemudian 

                                                      
2 “North Korean : Profile and Overview”, dalam http://www.bbc.com/news/world-
asia-pacific-15258878, diakses pada tanggal 19 Agustus 2017. 
3Ibid. 
4 “North Korean Nuclear Program : How Advantages Is It”, dalam 
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699, diakses pada tanggal 28 

Oktober 2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15258878
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15258878
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699
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dijalankannya pola kepemimpinan otoritarian juga menjadikan 

Korea Utara sebagai negara yang tertutup di dunia.
5
 

 Sejak berpisah dengan Korea Selatan, perkembangan 

Korea Utara ternyata semakin mengarah ke pola 

otoritarianisme. Hal ini dapat dilihat dari penerapan konsep 

Juche atau kepercayaan diri yang begitu besar atas 

kemampuan untuk dapat mandiri tanpa bergantung dengan 

negara lain. Selain itu, bentuk otoritariansime lainnya adalah 

pemujaan kepribadian Kim Il Sung dan Kim Jong Il secara 

terorganisiri sekaligus memperidaktkannya sebagai presiden 

abadi.
6
 

 Secara politik, korea Utara menganut sistem mono 

partai atau partai tunggal yang merupakan aliansi dari Partai 

buruh Korea dengan partai minor lainnya yaitu Partai 

Demokratik Sosial Korea dan Partao Chongu Chonduis. 

Aliansi ini kemudian berhasil mengisi parlemen Korea Utara 

di Pyongyang dan sekaligus mendukung legitimasi pemerintah 

Korea Utara. 

 Suksesi dari Kim Il Sung, Kim Jong Il hingga Kim 

Jong-Un ternyata tidak menghilangkan dinamika otoritarian di 

Korea Utara. Pada masa kepemimpinan Kim Jong-Un 

tindakan otoritarian dijalankan dengan menyingkirkan kubu 

yang berseberangan, diantaranya pembunuhan dan penyikiran 

terhadap pihak oposisi, pembatasan hingga pelarangan internet 

hingga kebijakan yang dianggap tidak rasional yaitu mengatur 

gaya rambut warga negara Korea Utara.
7
 

 Kim Jong-Un merupakan figur pemimpin Korea Utara 

ke-tiga yang berhasil menggantikan Kim Il-Sung yang 

memimpin negara ini pada periode 8 September 1948 hingga 8 

Juli 1994 dan Kim Jong-Il yang memimpin negara ini pada 

                                                      
5 “FAO : Country Profile of North Korean”, dalam http://www.fao.org/state-of-food-

security-nutrition/en/, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017. 
6 “History of North Korea”, dalam http://www.libertyinnorthkorea.org/learn-north-

korea-history/, diakses pada 20 Agustus 2017. 
7 “How Old is Kim Jong-Un and When dis He is Take a Pwer”, dalam 
http://www.express.co.uk/news/world/802731/Kim-Jong-un-age-North-Korea-how-

old-pyongyang-leader, diakses pada tanggal 20 Agustus 2017. 

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
http://www.libertyinnorthkorea.org/learn-north-korea-history/
http://www.libertyinnorthkorea.org/learn-north-korea-history/
http://www.express.co.uk/news/world/802731/Kim-Jong-un-age-North-Korea-how-old-pyongyang-leader
http://www.express.co.uk/news/world/802731/Kim-Jong-un-age-North-Korea-how-old-pyongyang-leader
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periode 8 Juli 1994 hingga 17 Desember 2011. Kim Jong-Un 

merupakan putra kedua dari pasangan Kim Jong-Il dan Ko 

Yong-Hui yang memperoleh predikat sebagai Mother of 

Pyongyang (Ibu Pyongyang), sekaligus Great Shogun Mother 

(Ibu Shogun Besar Korea) merupakan perempuan Korea Utara 

yang lahir di Osaka-Jepang yang memiliki tiga orang anak, 

yaitu Kim Jong-Chul sebagai anak pertama dan Kim Yo-Jong 

sebagai anak ketiga.
8
 

 Masa muda Kim Jong-Un sangat tertutup. Semasa 

kecil Un mengenyam pendidikan dasar dan menengah di 

Pyongyang yang sekaligus menjadi tempat sekolah anak-anak 

elit politik Korea Utara pada masa itu, namun memasuki 

pendidikan atas dan perguruan tinggi Kim Jong-Un memilih 

untuk mengenyam pendidikan di negara Barat yang dapat 

diasumsikan sebagai negara liberal. Beberapa negara ini, 

diantaranya sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di 

Bern, Swiss, pendidikan anatomi antropololgi, Universitas 

Lyong, Perancis. Di bidang pendidikan Kim Jong-un pernah 

memperoleh gelar doktor ekonomi dari Help University, 

Malaysia. Lebih dari itu, Un diperkirakan juga bersahabat 

dengan pemain Basket Michael Jordan dan Denis Rodman.
9
 

 Terpilihnya Kim Jong-Un sebagai presiden ketiga 

Korea Utara ternyata berhasil menjadi babak baru bagi 

kepemimpinan di Korea Utara. Dalam menjalankan 

kepemimpinannya Kim Jong-Un menerapkan tindakan-

tindakan yang otoriter. Hal ini tentunya menjadi fenomena 

yang menarik karena umumnya fogur pemimpin muda dapat 

memberikan berbagai perubahan ke arah kepemimpinan yang 

lebih baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sarah Lochesder 

yang merupakan analisis politik Asia Timur dari media The 

Huffington Post bahwa : 

                                                      
8 “Noerth Korea‟s Dynasty : The World Mysterious Family Tree”, dalam 
http://edition.cnn.com/2017/02/15/asia/kim-jong-un-family-tree-trnd/index.html, 

diakses pada tanggal 28 Oktober 2017. 
9 “Riwayat Hidup Kim Jong-Un Yang Masih Teka-Teki”, dalam 
https://www.voaindonesia.com/a/riwayat-hidup-kim-jong-un-masih-merupakan-teka-

teki-136347483/102701.html, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017. 

http://edition.cnn.com/2017/02/15/asia/kim-jong-un-family-tree-trnd/index.html
https://www.voaindonesia.com/a/riwayat-hidup-kim-jong-un-masih-merupakan-teka-teki-136347483/102701.html
https://www.voaindonesia.com/a/riwayat-hidup-kim-jong-un-masih-merupakan-teka-teki-136347483/102701.html
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”...posisinya sebagai pemimpin muda dunia tidak 

menjadikannya sebagai aktor perubahan bagi Korea 

Utara. Dalam usia mudanya ia (Kim Jong-Un) 

menjalankan tindakan-tindakan otoriter dan 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia melebihi 

kedua suksesornya. Kebijakan Kim Jong-Un ini 

didasari atas manajemen personal dan kolektif yang 

sangat jelas adanya dan tidak hanya eforia ani 

mainstream dunia internasional yang mengedepankan 

demokrasi dan liberalisme memasuki melenium 

ketiga.”
10

 

  

 Dari pernyataan di atas maka dapat difahami bahwa 

keberadaan Kim Jong Un sebagai pemimpin termuda dunia 

yang diharapkan dapat membawa perubahan Korea Utara ke 

arah demokrasi ternyata justru sebaliknya. Kim Jong Un 

menjalankan tindakan-tindakan otoriter yang berseberangan 

dengan dinamika politik internasional sekaligus menjadikan 

bidang sosial dan politik Korea Utara tertutup dan terisoloasi 

dari dunia luar. Fakta ini bukan hanya sekedar eforia politik, 

namun kebijakan otoritarianisme Kim Jong-Un ini memiliki 

tujuan dan kepentingan baik dalam lingkup domestik  ataupun 

internasional. 

 Dijalankannya pola kepemimpinan yang otoriter 

ternyata menjadikan perkembangan Korea Utara menjadi 

terpuruk. Pada bidang ekonomi dan perdagangan, akibat 

penerapan sistem otoriter membuat Korea Utara menjadi 

terisolir dalam pergaulan internasional. Sejak tahun 2006, 

Korea Utara hanya memiliki partner kerjasama ekonomi utama 

yaitu Tiongkok, dimana ekspor Korea Utara ke Tiongkok 

mencapai 3,2 milyar US Dollar, sedangkan impor dari 

Tiongkok mencapai 2,8 milyar US Dollar. Kemudian 

persoalan sosial juga menjadi masalah, dimana angka 

kemiskinan dan kelaparan di Korea Utara masih tinggi. 

                                                      
10Sarah Lochesder, ”The Facing of North Korean”, The Journal of Peace Studies and 
International Relations, Vol III, Nanyang University of Singapore, Singapore, 2016, 

chapter iii, hal.9. 
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 Dalam kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan 

kepemimpinannya, Kim Jong Un tetap berupaya untuk 

menerapkan pola pemerintahan yang otoritarianis. Hal ini 

menunjukkan adanya latarbelakang dan alasan yang jelas, 

bukan sekedar eforia politik bersamaan dengan transisi 

pemerintahan di negara ini.  

 

B. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang 

diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut : 

“Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Kim Jong-Un 

dalam menjalankan pola kepemimpinan yang berkarakter 

otoritariani di Korea Utara tahun 2011-2016 ?” 

 

C. Kerangka Dasar Teori 

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan 

menjawab pokok permasalahan maka dalam kerangka dasar 

teori, penulis menggunakan dua pendekatan yang relevan yaitu 

konsep otoritarianisme dan teori elit. Kedua teori ini 

dipandang rekevan dengan kasus yang sedang dibahas karena 

mampu menjabarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi Kim 

Jong-Un dalam menjalankan pola kepemimpinan yang 

berkarakter otoritariani di Korea Utara tahun 2011-2016. 

1. Konsep Otoritarianisme 

Sistem politik di dunia ada berbagai macam. 

Mulai sistem kolektivisme, komunisme, konservatisme, 

fasisme, imperialisme, monarki, pluralisme, dan 

sebagainya. Tiap-tiap sistem politik tersebut mengusung 

ideologi dan ciri khas masing-masing. Salah satu sistem 

politik yang menarik untuk dibahas adalah sistem 

politik autokrasi atau otoriter (otoritarian).
11

 

Secara etimologi/harfiah pengertian otoriter 

sendiri yaitu pengaruh kuasa, otoritas atau wibawa. 

Dimana kata otoriter sendiri berasal dari bahasa Inggris 

                                                      
11 Thomas S. Maghtsdat, Understanding of Politic, Wanworth Cengage Learning, 

Belmount, 2003, hal.83. 
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Authoritarian dan dari kata Auctoritas dari bahasa Latin. 

Dengan adanya otoritas individu, maka dapat 

memberikan pengaruh yang cukup kuat. Pengaruh 

tersebut dapat berupa gagasan, perilaku dan pemikiran 

dari seseorang baik perorangan ataupun secara 

kelompok. Sistem otoriter merupakan rejim politik, 

ditandai oleh pemusatan kekuatan politik pada 

kelompok elit. Yang mana kelompok tersebut biasanya 

tidak akan bertanggung jawab kepada masyarakat secara 

institusional. 

Beberapa ciri-ciri dasar dari otoritarianisme pada 

suatu negara adalah meliputi beberapa hal, yaitu :
12

 

a. Infrastruktur dan fasilitas pemerintahan 

dikendalikan secara terpusat. Kekuatan 

politik diperoleh dan dipertahankan melalui 

suatu sistem represif yang menentang 

segala bentuk tentangan atau yang 

berpotensi menentang. 

b. Prinsip penegakan hukum berdasarkan 

pada prinsip seseorang (pemimpin) bukan 

atas dasar hukum yang egaliter. 

c. Pemimpin yang dipilih sendiri atau 

menyatakan dirinya sendiri sebagai 

pemimpin. 

d. Tidak adanya jaminan kebebasan sipil. 

e. Kestabilan sosial-politik yang tercapai 

melalui adanya kontrol militer yang 

dominan. 

Dengan demikian dapat difahami bahwa 

otoritarian/otoriter  adalah sebuah bentuk dari 

kekuasaan yang terpusat. Bentuk kekuasaan ini sangat 

bertolak belakang dengan sistem demokrasi. Dimana 

pada sistem demokrasi lebih menekankan pada 

kekuasaan yang tidak terpusat. Sementara sikap otoriter 

sering dipahami sebagai sistem politik otoriter yang 

dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang lebih 

                                                      
12Ibid, 
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menekankan pada kekuasaan negara atau individu 

tertentu. Kekuasaan yang terpusat tersebut tidak melihat 

akan kebebasan individu lainnya. Oleh karena itu, 

sistem otoriter dianggap bertolak belakang dengan 

demokrasi. Pasalnya, sistem demokrasi akan melalui 

pemilihan umum untuk memperoleh kekuasaan. 

Konsep otoritarianisme juga tidak hanya bersifat 

personal pada level top person, namun juga pada level 

rezim. Menurut Leona Blair tindakan/sikap otoriter 

seorang pemimpin akan membangun sebuah perluasan 

pengaruh (enlarging approach) dan kemudian akan 

membentuk gaya kepemimpinan pada level-level di 

bawahnya. Artinya citra dan paradigma negara akan 

berawal dari sebuah kepemimpinan dan kemudian 

membentuk sebuah self image yang menentukan 

posisinya sebagai negara adikuasa/otonom.
13

 

2. Teori Elit 

Gaetano Mosca menyatakan bahwa dalam setiap 

masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas 

yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas 

penguasa jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan 

semua fungsi politik, menopoli kekuasaan dan 

menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan 

itu, Sedangkan kelas yang kedua jumlahnya lebih besar 

dan dikendalikan oleh kelas penguasa. Elit politik 

merupakan kelompok kecil dari warganegara yang 

berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki 

kewenangan yang luas untuk mendinamiskan struktur 

dan fungsi sebuah sistem politik. Secara operasional 

para elit politik atau elit penguasa mendominasi segi 

kehidupan dalam system politik. Penentuan kebijakan 

sangat ditentukan oleh kelompok elit politik.
14

 

                                                      
13 Leona Blair, Behavior Among Nation, Palgraff Publishing, London and New York, 

1999, hal.21-22. 
14 Gaetano Mosaca “The Elit theory” dalam Vidya Bhusan, Comparatives Politic : 
Revied and Enlarged Edition,  Atlantic Publisher and Distributor, New Delhi, 2006, 

hal.189. 
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Kemudian tipe elit politik dalam menjalankan 

pemerintahan suatu negara meliputi tiga hal, pertama, 

elit Politik yang memerintah dengan kelicikan. Dinegara 

yang menganut sistem politik demokrasi para elit politik 

dominant menggunakan cara memerintah dengan 

kelicikan. Para elit politik berupaya untuk 

mengabsahkan atau merasionalkan kekuasaan elit 

politik dengan menggunakan cara penyerapan atau 

derivasi (derivation).
15

 Kedua, adalah elit politik yang 

memerintah dengan cara paksa Elit politik yang 

memerintah dengan cara paksa kebanyakan terdapat di 

Negara-negara yang menganut system politik komunis 

atau system politik otoriter. Para elit politik atau elit 

berkuasa menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk 

mewujudkan keinginan dan kepentingan politik. Di 

Negara-negara yang menganut system politik komunis 

para elit politik menggunakan cara paksa untuk 

memerintah masyarakat dalam berbagai segi kehidupan. 

Sehingga rakyat atau masyarakat yang dikuasai tidak 

memilki kebebasan untuk menentukan cara hidup 

menurut keinginan individu atau warganegara dan 

ketiga elit politik konservatif yang berusaha 

mempertahankan kekusaannya denga berorientasi pada 

kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Untuk 

mempertahankan kepentinganpribadi mereka elit 

cenderung mempertahankan keadaan politik yang 

sedang mereka kuasai.Segala aturan yang ada 

dijalankan menurut kehendak elit penguasa yang ada, 

sehingga tidak memberi peluang kepada pihak lain 

untuk mengendalikan atau mempengaruhi elit politik 

yang sedang berkuasa.
16

 

                                                      
15 Derivasi (derivation) adalah suatu usaha mempertahankan elit dengan menggunakan 

akal rasional yang sifatnya sengaja membenarkan tindakan –tindakan elit dengan isu-
isu tertentu kalau perlu dengan isapan jempol. 
16 Ibid, 



10 

 

 

Kemudian jika dikaitkan dengan tindakan atau 

cara-cara elit dalam mempertahankan kekuasannya ini 

meliputi lima hal, masing-masing yaitu : 

a. Intimidasi, yaitu manipulasi nilai-nilai dan 

norma yang berlaku dalam elit sehingga 

setiap orang akan selalu cenderung untuk 

menyesuaikan diri. 

b. Ekslusivisme, yaitu dengan cara menutupi 

lingkungan elit dari pengetahuan umum. 

Kesalahan-kesalahan elit dirahasiakan 

sehingga masyarakat akan tidak pernah 

tahu dan dengan demikian elit akan tetap 

mendapat dukungan dari masyarakat. 

c. Formula Politik atau Resep-Resep Politik, 

yaitu dengan mengekploitir nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat untuk 

memperoleh dukungan. 

d. Dengan Cara Sirkulasi yaitu umumnya ada 

sekelompok orang di bawah lapisan elit 

yang menggunakan kesempatan untuk 

merebut kekuasaan elit kemungkinan hal 

ini dapat diperkecil dengan cara menarik 

orang-orang tertentu di bawah elit untuk 

masuk ke dalam elit sehingga terjadi 

sirkulasi yang dapat menghambat 

perebutan kekuasaan 

e. Dukungan Angkatan Bersenjata yaitu 

dengan menggunakan fungsi/kemampuan 

kekuatan militer yang solid dan loyal 

terhadap elit menjadikan elit dapat 

mempertahankan kekusaan dalam sebuah 

system politik 

Kemudian terdapat faktor psikologis merupakan 

faktor yang penting dalam mempengaruhi rasionalitas 

manusia untuk memutuskan masalah tertentu. 

Pendekatan psikologis kemudian menjadi sebuah faktor 

yang urgen apabila pihak yang bersangkutan merupakan 
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pihak pembuat keputusan (decisions maker), atau yang 

dalam hal ini dapat disebut sebagai elit.Elit merupakan 

orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki 

jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat, mereka 

yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu 

merupakan yang terbaik. Pareto percaya bahwa setiap 

masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang 

yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi 

kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik 

yang penuh dan merekalah yang dikenal sebagai Elit.
17

 

Menurut Robert D. Putnam ada tiga cara untuk 

mengenal apakah seseorang termasuk dalam kelompok 

elit atau tidak dalam sebuah lingkup psikologis yang 

mempengaruhinya. Klasifikasi Putman tersebut adalah 

sebagai berikut :
18

 

a. Pertama, dengan analisa posisi yang lebih 

bersifat formal, yaitu pada kedudukan 

resmi dalam pemerintahan.  

b. Kedua, dengan analisa reputasi yang lebih 

bersifat informal dalam masyarakat.  

c. Ketiga, dengan analisa keputusan, melalui 

peranan yang dimainkannya dalam 

pembuatan atau penentangan terhadap 

keputusan politik. 

Pada tahap selanjutnya kemudian keberadaan 

pemimpin (elit) juga secara psikologis juga memiliki 

tujuan yang nyata, baik secara konkrit ataupun 

terselubung, yang dalam hal ini menurut Mohtar 

Mas‟oed terakomodasi dalam kerangka kondisi 

terbentuknya konsep “untuk dan karena” (for and 

because). Menurut Snyder telah membuat perbedaan 

antara dua jenis motivasi “untuk” dan motif “karena”, 

yaitu :
19

 

                                                      
17 SP, Varma, Teori Politik Modern, Jakarta, PT.Radjagrafindo, 2007, hal.220.  
18 Mohtar Mas‟oed dan Collin Mc Andrew, Perbandingan Sistem Politik,  Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta 1993, hal. 76. 
19 Mohtar Mas‟oed, op., cit. 
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a. Motif untuk yaitu motif yang secara sadar 

dan bisa dinyatakan para pembuat 

keputusan mengambil keputusan khusus ini 

untuk mencapai sebuah tujuan negara yang 

menjadi tugas mereka. 

b. Motif karena adalah motif tidak sadar atau 

setengah sadar, yaitu motif yang muncul 

dari pengalaman hidup sebelumnya dan 

kebiasaan organisasi para pendukung 

perjanjian yang paling gigih sebelumnya. 

Keberadaan pemimpin sebagai figur yang 

memiliki kapasitas sebagai pembuat kebijakan (decision 

maker) berdasar pada proposisi yang dikemukakan oleh 

Richard W. Snyder yaitu: merupakan salah satu pilihan 

dari metodologis pokok kita untuk menerapkan batasan 

negara pada pembuat keputusannya, yaitu mereka yang 

tindakan otoritatifnya baik maksud maupun tujuannya 

adalah tindakan negara. Dimana tindakan negara adalah 

tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukannya 

atas nama negara. Menurut Snyder seorang aktor 

pembuat keputusan dituntut memiliki pengetahuan 

biografis yang meliputi: pendidikan, agama, 

pengalaman kehidupan kritis, latihan profesional, 

perjalanan ke luar negeri, kesehatan fisik dan mental, 

pengalaman organisasi, dimana seorang aktor berada 

serta kegiatan politik sebelumnya merupakan faktor 

yang mempengaruhi pembuatan keputusan dalam 

melakukan tugasnya.
20

 

Berkaitan dengan kebijakan luar negri suatu 

negara, menurut Richard C. Snyder, hal utama dalam 

menelaah fenomena dan tindakan dalam sistem 

internasional adalah mengamati proses pengambilan 

keputusan yang sedang berlangsung. Keputusan yang 

diambil pada akhirnya merupakan suatu titik tolak dari 

suatu negara untuk memulai kebijakannya baik didalam 

                                                      
20 Richard H. Snyder and Burton Sapin, Foreign Policy Decion Making : Revised, 

Palgraff Mc Millan Publishing, London and New York, 2003, hal.39. 
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negeri sendiri maupun terhadap negara lain. 

Selanjutnya, Snyder juga mengemukakan dua aspek 

penting dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: 

internal setting dan external setting.  

Setting sendiri didefenisikan sebagai seperangkat 

kategori yang relevan dengan kondisi-kondisi dan 

faktor-faktor yang potensial yang mempunyai pengaruh 

pada tindakan suatu negara. Oleh karena itu, di dalam 

menentukan arah kebijakan luar negrinya para perumus 

kebijakan seringkali dihadapkan kepada situasi-situasi 

tertentu, yang bertanggungjawab kepada orang lain, 

yang ditekan oleh beragam kondisi, dan yang dipaksa 

untuk mengambil keputusan. Internal dan eksternal 

seting ini adalah sebagai berikut : 

1. Internal setting meliputi seluruh struktur 

sistem politik, ideologi yang dianut dan 

juga mengenai tuntutan dari sebagian besar 

masyarakat dalam suatu negara. Jika 

jumlah masyarakat di dalam suatu negara 

berada dalam jumlah yang banyak maka 

tentunya akan berpengaruh terhadap 

masalah-masalah yang sedang menjadi 

perhatian publik ataupun kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh suatu negara 

tersebut.  

2. Eksternal setting pada umumnya 

mencakupi faktor-faktor dan kondisi-

kondisi atas wilayah territorial suatu negara 

baik aksi dan reaksi dari negara lain dan 

masyarakat dengan mana mereka bertindak 

dalam lingkungan internasional. Dari sudut 

ini yang patut dipertimbangkan adalah 

posisi geopolitik negara dalam sistem 

global serta hubungannya dengan negara 

lain yang memiliki relevansi. 

Konsep pengaruh psikologis terhadap 

kepribadian, juga diperkuat dengan konsep yang 
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diungkapkan oleh Richard Snyder, yang menyatakan 

bahwa psikologi pembuat keputusan sebagai bagian dari 

karakter kepribadian pemimpin aktor rasional terdapat 3 

faktor penting yang mempengaruhi “out-put” dari tokoh 

atau rezim pembuat keputusan, faktor tersebut yaitu :
21

 

1. Made in very general term is that these 

perefrences do not appear to be entirely 

individuals or the  rules of organizations 

system within which the decisions maker 

operate.(pembuatan keputusan umum 

dilandasi atas sikap yang hati-hati, yang 

muncul dari pihak individu atau rezim-

rezim organisasi kenegaraan yang menjadi 

faktor penting bagi operasional sistem 

pembuatan keputusan). 

2. Organizational experience over a periode 

of a time.(pengalaman pembuatan 

keputusan berdasarkan pada pengalaman 

yang berjalan dalam kurun waktu yang 

panjang) 

3. The general heading of biography 

decisions maker past 

experience.(mekanisme pembuatan 

keputusan didasari atas pengalaman 

biografi/sejarah hidup dari tokoh pembuat 

keputusan sendiri atas pengalaman-

pengalaman sebelumnya). 

Figur elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, 

kebal akan gugatan dari siapapun diluar kelompok-nya, 

berkenaan dengan keputusan-keputusan yang dibuatnya. 

Preposisi ini berlaku secara relatif. Teori kekuasaan elit 

ini menjelaskan Siapa yang kuat maka dialah yang akan 

keluar menjadi pemenang (elit yang berkuasa), berbagai 

ancaman dan tekanan akan dilakukan oleh para elit. 

Jika dikaitkan dengan teori elit maka keputusan 

Kim Jong Un dalam menjalankan sistem otoritarian 

                                                      
21Ibid. 
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dalam politik-pemerintahan Korea Utara maka ini tidak 

lepas dari keberadaan Kim Jong Un sebagai pembuat 

kebijakan tertinggi di negara ini. Dari pengalaman 

sebelumnya, Korea Utara juga berhasil dipimpin 

kepemimpinan yang juga otoriter, dimana ini tidak lepas 

dari upaya menunjukkan citra yang selama ini melekat 

yaitu Korea Utara sebagai negara yang kuat dan 

disegani oleh negara-negara dunia. 

 

D. Hipotesa 

Dengan merunut permasalahan yang telah dikemukakan 

serta berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai, 

maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut  bahwa faktor-

faktor yang melatarbelakangi Kim Jong-Un dalam 

menjalankan pola kepemimpinan yang berkarakter 

otoritarianis di Korea Utara tahun 2011-2016 adalah berkaitan 

dengan hal, yaitu pertama, adanya pengaruh dari faktor 

karakter personalitas dan kepribadian Kim Jong-Un yang 

menghendaki pemusatan kekuasaan dengan tujuan agar dapat 

mengontrol stabilitas politik karena adanya persaingan politik, 

sosial dan ekonomi politik dalam negeri Korea Utara yang 

didasari pada pertimbangan yang matang dan penuh kehati-

hatian berdasarkan pada pengalaman-pengalaman pribadi, 

serta kedua, dengan dijalankannya sistem otoritarianis maka 

kebijakan ini adalah sebagai bentukmenunjukkan citra (show 

of nation image) bagi Korea Utara sebagai negara otonom dan 

berdaulat pada bidang politik dan pertahanan khususnya 

terhadap persepsi negara-negara Barat sebagai bagian dari 

pertimbangan external setting. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada 

analisa data-data yang sifatnya non-angka dan tanpa 

menggunakan rumus-rumus statistik sebagai pendekatannya. 

Sedangkan analisis data penulis menggunakan deskriptif 

kualitatif yang dimaksudkan untuk menggambarkan situasi 
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yang dipandang relevan secara obyektif dan jelas atas dasar 

fakta-fakta yang terjadi untuk kemudian diambil kesimpulan.
22

 

Fakta atau informasi yang memanfaatkan data sekunder 

yang digunakan berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam karya skripsi ini. Proses analisa dalam 

penelitian ini bersifat deskripitif, dimana data yang telah 

dikumpulkan dan kemudian disusun dan dipaparkan sehingga 

ditemukan gambaran yang sistematis dari permasalahan 

penelitian.
23

 

 Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui 

penelitian perpustakaan (library research). Data diperoleh 

melalui sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal, 

surat kabar dan internet. 

 

F. Jangkauan Penelitian 
Dalam rangka mempermudah penulisan karya skripsi ini 

penulis memberikan batasan penelitian sejak 2011 hingga 

2016. Dipilih tahun 2011 karena merupakan periode pertama 

bagi kepemimpinan Kim Jong-Un, sedangkan tahun 2016 

merupakan tahun yang menunjukkan berbagai implementasi 

pola kepemimpinan otoritarian Kim Jong-Un sekaligus 

sebagai periode yang menunjukkan berbagai latarbelakang 

atau alasan dari pemimpin Korea Utara tersebut dalam 

menjalankan gaya kepemimpinan otoriter. Jangkauan di luar 

tahun tersebut sedikit disinggung selama masih ada keterkaitan 

dan kerelevansian dengan tema yang sedang dibahas. 

 

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

menjawab perumusan masalah dan membuktikan 

hipotesa tentang faktor-faktor yang 

melatarbelakangi Kim Jong-Un dalam 

menjalankan pola kepemimpinan yang 

                                                      
22 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, 
Bandung, 1989, hal.140-141. 
23Ibid. 
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berkarakter otoritariani di Korea Utara tahun 

2011-2016. 

2. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi penulis serta pihak-

pihak yang membutuhkan tentang berbagai 

dinamika kepemimpinan di Korea Utara, 

khususnya pada era kepemimpinan Kim Jong-Un. 

3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh 

gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan 

Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan bab-bab selanjutnya, penulis akan 

membagi pembahasan ke dalam lima bab, dengan perincian 

masing-masing bab sebagai berikut: 

 BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri terdiri 

dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka 

dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data jangkauan penelitian dan sistimatika 

penulisan. 

 BAB II merupakan bab yang membahas tentang 

gambaran umum bidang sosial, politik dan keamanan Korea 

Utara. 

BAB III membahas tentang deskripsi kepemimpinan 

otoritarianisme Kim Jong-Un meliputi penyingkiran pihak-

pihak oposisi, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga 

tindakan-tindakan kontra demokrasi. 

BAB IV membahas tentang pembuktian hipotesa yaitu 

faktor-faktor yang melatarbelakangi Kim Jong-Un dalam 

menjalankan pola kepemimpinan yang berkarakter otoritariani 

di Korea Utara tahun 2011-2016 yaitu adanya pertimbangan 

untuk dapat mengontrol stabilitas politik, sosial dan ekonomi 

konstelasi politik dalam negeri Korea Utara yang didasari atas 

sikap kehati-hatian dan pengalaman personal, serta untuk 

menunjukkan citra Korea Utara sebagai negara otonom pada 
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bidang pertahanan terhadap negara-negara Barat sebagai 

bagian dari pertimbangan external setting. 

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari 

uraian pembahasan bab-bab sebelumnya. 


