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BAB III 

DESKRIPSI KEPEMPINAN OTORITARIANISME 

KIM JONG-UNDI KOREA UTARA 
 

Dinamika politik-pemerintahan di Korea Utara 

mengalami perkembangan yang menarik bersamaan dengan 

suksesi dari kepemimpinan Kim Joung-Il ke Kim Jong-Un 

pada tahun 2011. Keberadaan Un sebagai pemimpim termuda 

dunia dengan usia 34 tahun tersebut ternyata tidak merubah 

orientasi gaya kepemimpinan di Korea Selatan yang tetap 

mengedepankan tindakan-tindakan otoritarinisme. Upaya ini 

dijalankan untuk membangun sebuah tindakan kepatuhan 

(compliance) bagi kehidupan sosial-politik di Korea Utara 

sehingga dapat melanggengkan kepemimpinan Kim Jong-Un. 

 Beberapa deskiprisi kepemimpinan otoritarianisme 

Kim Jong-Un diwujudkan melalui penyingkiran pihak-pihak 

oposisi, diantaranya dengan menyingkirikan pihak oposisi 

untuk melanggengkan kekuasaan melalui dominasi partai 

politik dan pemerintahan yang tersentralistik. Kasus lainnya 

adalah pelanggaran HAM yang diwujudkan melalui tindakan 

kekerasan tersistematis hingga pembatasan kebebasan publik 

secara total, serta tindakan-tindakan kontra demokrasi. 

Gambaran tentang hal ini akan diuraikan pada bab III sebagai 

berikut. 

 

A. Penyingkiran Pihak-pihak Oposisi 

Penyingkiran pihak oposisi merupakan bagian upaya 

rezim untuk membangun status quo. Melalui upaya ini 

nantinya sebuah pemerintahan otoriter, seoerti halnya Korea 

Utara pada era kepemimpinan Kim Jong un tidak ada lagi 

pihak-pihak melawan dominasi pemerintahan tersebut. Pada 

akhirnya ini akan membentuk apa yang disebut dengan totality 

under preasure, dimana ketertiban sipil dan kondisi tertib 

hukum tercapai karena adanya tekanan yang luar biasa dari 

pemerintah sebagai pembaut kebijakan (top person). 

Keberadaan oposisi memiliki peranan penting dalam 

mendukung sistem politik-pemerintahan moderen, dimana 
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kelompok ini dapat menjeadi penyeimbang pemerintah dan 

kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Persoalan kemudian 

muncul ketika pada negara dengan sistem totaliter dan 

otoritarianis, dimana seorang pemimpin/elit politik berupaya 

melemahkan hingga menyingkirkan kelompok oposisi dengan 

harapan tidak ada lagi kelompok yang kritis terhadap jalannya 

pemerintahan. 

Penyingkiran pihak oposisi untuk melanggengkan 

jalannya pemerintahan juga dijalankan oleh Kim Jong-Un 

yang dijalankan melalui pemerintahan yang tersentralistik 

pada bidang eksekutif, serta dominasi pada bidang politik. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Evelyn Cheng yang merupakan 

analis politik regional Asia Timur dari Universitas Nanyang 

Singapura bahwa : 

 

”...tindakan Un (Kim Jong-Un) adalah langkah untuk 

mengamankan posisinya sebagai pemimpin. Tindakan-

tindakan ini lazim ditempuh seperti halnya para 

pemimpin otoriter lainnya, dengan harapan tidak ada 

lagi pihak-pihak yang dapat menjatuhkan 

kepemimpinannya, namun tentunya generasi-generasi 

oposisi baru akan tumbuh, namun tentunya rezim akan 

tetap menjalankan tindakan antisipatif sampai dengan 

adanya momentum yang tepat untuk menggulingkan 

pemerintahan.”
36

 

 

Dari uraian di atas maka politik-pemerintahan yang 

tersentralistik diwujudkan bersamaan dengan suksesi dari Kim 

Jong-Il ke Kim Jong-Un dengan memanipulasi figur 

personalitasnya, pada jabatan tertinggi elit dan militer. Selain 

itu, Kim Jong-UN menggunakan manipulasi fungsi partai 

politik untuk menjaga citra sehingga seolah-olah Korea Utara 

berkembang sebagai negara demokratis. 

 

                                                      
36 Evelyn Cheng, “The Thinking of North Korean Regime : Kim Jong Un Leader”, 
The Journal of Foreign Policy and Peace Studies, Nanyang university Publishing, 

2014, hal.19. 
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1. Implementasi Politik-Pemerintahan Yang 

Tersentralistik 

Kim Jong-un secara terbuka dikukuhkan sebagai 

Panglima Tertinggi Tentara Rakyat Korea pada tanggal 

24 Desember 2011 dan dilantik secara resmi pada 30 

Desember. Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh 

Korea "dengan penuh hormat memproklamirkan dirinya 

sebagai wakil ketua Komisi Militer Sentral Partai Buruh 

sekaligus panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea.
37

 

Pada tanggal 26 Desember 2011 Surat Kabar 

Rodong Sinmun, mengumumkan bahwa Kim Jong-un 

telah ditunjuk sebagai ketua Komisi Militer Sentral dan 

pemimpin tertinggi negara setelah kematian ayahnya. 

Pada tanggal 9 Januari 2012, angkatan bersenjata negara 

ini berkumpul di depan Kumsusan Memorial Palace 

untuk menghormati dan menunjukkan kesetiaan mereka 

kepada Kim Jong-un. Pada tanggal 27 Maret 2012, Kim 

Jong-un terpilih sebagai sekretaris pertama dalam 

Konferensi Keempat Partai Buruh Korea. Jabatan 

sekretaris pertama ini baru diciptakan pada tanggal 11 

April untuk menggantikan jabatan sekretaris jenderal 

yang sebelumnya dijabat "secara abadi" oleh Kim Jong-

il.
38

 

Dalam konferensi tersebut, Kim Jong-un juga 

menggantikan ayahnya sebagai anggota Presidium 

Politbiro dan Ketua Komisi Militer Sentral. Dalam 

pidatonya yang disampaikan sebelum konferensi, Kim 

Jong-un menyatakan bahwa "mencekoki seluruh 

masyarakat dengan Kimilsungisme-Kimjongilisme 

adalah program tertinggi partai kita". Pada 13 April 

2012, Sidang Majelis Rakyat Tertinggi ke-12 

mengangkat Kim Jong-un sebagai Ketua I Komisi 

                                                      
37 “Sepak Terjang Kim Jong-Un Dari Kecil Hingga Menjabat Sebagai Pemimpin 

Korut”, dalam http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/19/kisah-sepak-terjang-

kim-jong-un-dari-kecil-hingga-menjadi-pemimpin-korut?page=4, diakses pada 
tanggal 7 Oktobe 2017. 
38Ibid. 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/19/kisah-sepak-terjang-kim-jong-un-dari-kecil-hingga-menjadi-pemimpin-korut?page=4
http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/02/19/kisah-sepak-terjang-kim-jong-un-dari-kecil-hingga-menjadi-pemimpin-korut?page=4
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Pertahanan Nasional. Pada tanggal 15 April 2012, 

dalam parade militer peringatan seratus hari kematian 

Kim Il-sung, Kim Jong-un menyampaikan pidato publik 

pertamanya. 

Pada bulan Agustus 2012, Kim Jong-un 

mengumumkan reformasi ekonomi yang serupa dengan 

reformasi di Republik Rakyat Tiongkok. Tak lama 

berselang, Kim mulai dijuluki oleh media pemerintah 

Korea Utara sebagai Pemimpin Agun" (chego 

ryongdoja). Pada November 2012, foto-foto satelit 

memperlihatkan pesan propaganda sepanjang setengah 

kilometer yang diukir di bukit di Provinsi Ryanggang. 

Pesan tersebut berbunyi: "Hidup Jenderal Kim Jong-un, 

Matahari yang Bersinar.
39

 

 

2. Dominasi dan Manipulasi Pada Partai Politik 

Pemerintahan oleh satu partai adalah ciri khas 

yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di 

masa lalu.  Partai berkuasa yang memusatkan ideologi 

menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan 

nasional, dimana secara nyata menguasai kekuatan 

legislatif, administratif dan judikatif secara keseluruhan. 

Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan 

juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. 

Oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai 

„negara yang dipimpin partai‟.  Walaupun ada lebih dari 

satu partai, namun mereka bukan kubu oposisi, tetapi 

mitra partai yang berkuasa. Partai berkuasa di Korea 

Utara adalah Partai Buruh Korea.
40

 

Korea Utara termasuk dalam negara satu partai di 

bawah fron penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh 

                                                      
39 “Understanding Kim Jong-Un, The World Most Enigmatic and Predictable 
Dictators”, dalam https://www.vanityfair.com/news/2015/02/kim-jong-un-north-

korea-understanding, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017. 
40 “Ringkasan Ciri Khas Rezim Korea Utara : Politik Dikuasai Satu Partai”, dalam 
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/politics/summary.htm?lang

=i, diakses pada tanggal 8 Oktober 2017. 

https://www.vanityfair.com/news/2015/02/kim-jong-un-north-korea-understanding
https://www.vanityfair.com/news/2015/02/kim-jong-un-north-korea-understanding
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/politics/summary.htm?lang=i
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/politics/summary.htm?lang=i
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Korea. Pemerintahan negara mengikuti ideologi Juche, 

yang digagas oleh Kim 2 Sung, mantan pemimpin 

negara ini. Juche menjadi ideologi resmi negara ketika 

negara ini mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1972, 

kendati Kim 2 Sung telah menggunakannya untuk 

membentuk kebijakan sejak sekurang-kurangnya awal 

tahun 1955. Sementara resminya sebagai republik 

sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar 

negara sebagai negara kediktatoran totaliter stalinis. 

Setelah kematian Kim Jong-il pada tanggal 19 

Desember 2011, diperkirakan pemimpin Korea Utara 

berikutnya adalah Kim Jong-un anak termuda Kim 

Jong-il. 

 

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 

HAM merupakan sebuah konsep penegakan hak-hak 

dasar manusia yang berkembang seiring dengan 

perkembangan supremasi demokrasi internasional. Melalui 

konsep HAM negara harus dapat melindungi kehidupan warga 

negaranya dari sikap impresif ataupun bentuk-bentuk 

diskriminasi dari kalangan masyarakat, kelompok kepentingan 

hingga penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Jika dikaitkan 

dengan kasus pelanggaran HAM oleh rezim Kim Jong-Un 

maka ini tidak lepas dari inisiatifnya dalam menekan 

kebebasan sipil karena dapat saja pada waktu yang akan 

datang kebebasan dapat menjadi bumerang bagi eksistensi 

kepemimpinannya. 

Pelanggaran HAM merupakan sebuah persoalan yang 

berseberangan dengan demokrasi, namun persoalan akan 

muncul ketika pelanggaran HAM bagi kelompok negara dunia 

ketiga menjadi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan 

yaitu stabilitas keamanan. Meskiupun demikian, penegakan 

HAM merupakan sebuah konsepsi yang harus tetap 

ditegagakan. Pada kasus di Korea Utara, pelanggaran HAM 

yang dijalankan oleh Kim Jong-Un dijalankan untuk 

mewujudkan bukan semata-mata tertib sipil, namun untuk 

membangun ketakutan publik kepada pemerintah yang 



36 

 

 

nantinya dapat tercapai sebuah pola pemerintahan yang ketat 

dan teratur berdasarkan kententuan yang ditetapkan oleh rezim 

Kim Jong-Un.  

 

1. Kekerasan Sistematis 

Kekerasan sistematis dijalankan Kim Jong-Un 

untuk menyingkirkan pihak-pihak yang diduga nantinya 

dapat menganggu jalannya pemerintahan di Korea 

Utara. Dengan kata lain, Kim Jong-Un menjalankan 

tindakan kekerasan sistematis melalui untuk menciptkan 

filterisasi pejabat-pejabat di Korea Utara agar loyal 

terhadap kepemimipinannya. Upaya ini dijalankan 

dengan mendeskriditkan pihak-pihak yang 

berseberangan, pemenjaraan hingga pembunuhan 

lawan-lawan politik sehingga tidak ada lagi 

figur/personalitas atau kelompok yang akan menganggu 

eksistensi kepemimpinannya. 

Pembunuhan orang-orang yang berseberangan 

dengan pemerintaan Kim Jong-Un juga beberapa kali 

terjadi sebagai bentuk tindakan otoriter dan pelanggaran 

HAM berat. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya :
41

 

1. Kasus pembunuhan Ri Yong-Jin. Kasus ini 

terjadi ketika Jin ketahuan tidur saat rapat 

membuat pejabat senior di Kementerian 

Pertanian Korea Utara tewas. Koran Korea 

Selatan melaporkan eksekusi tersebut 

dilakukan pada awal Agustus. Dua 

dieksekusi adalah mantan menteri 

pertanian Hwang Min dan Ri Yong Jin, 

pejabat senior di Kementerian Pertanian 

Korea Utara. Senjata anti-pesawat di 

sebuah akademi militer di Pyongyang 

menjadi alat eksekusi mereka. 

                                                      
41 “North Executed Top Minister, South Korean Says”, dalam 
http://www.bbc.com/news/world-asia-37227662, diakses pada tanggal 8 Oktober 

2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-37227662
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2. Kasus pembnuhan Kim Chol menjabat 

sebagai wakil menteri di kemiliteran Korea 

Utara saat tewas. Kim tewas dieksekusi 

dengan mortar bulat pada April 2014. 

Kabar tewasnya Kim Chol cukup 

mengejutkan. Alasan dia dieksekusi pun 

sepele. Dari informasi yang beredar, Kim 

Chol minum-minum dan bersenang-senang 

saat periode berkabung atas tewasnya Kim 

Jong-il, ayah Kim Jong-un. 

3. Kasus pembnuhan Hyong Yong-choi 

merupakan menteri pertahanan Korea 

Utara yang tewas ditembak dengan senapan 

anti-pesawat udara.Hyong dieksekusi 

lantaran ketahuan tertidur dan mengobrol 

dalam acara kemiliteran. Menteri 

pertahanan tersebut ketahuan tertidur, 

kemudian di lain waktu dia mengobrol 

dalam acara kemiliteran," ungkap pihak 

resmi Badan Intel Nasional Korea 

Selatan.Kejadian ini tidak hanya sekali 

terjadi, Kim Jong Un juga kerap 

menyingkirkan beberapa pejabat tinggi 

Pyongyang sejak menggantikan posisi sang 

ayah pada 2011.Juru bicara kenegaraan 

Korea Utara, Lim Byung-Chul, 

mengatakan Menteri Hyon masih terlihat 

sebulan sebelum diketahui tewas, namun 

Lim tidak dapat memastikan kapan Hyon 

menjalani eksekusi matinya. 

2. Pembatasan Kebebasan Sipil 

Pembatasan sipil sebagai tindakan otoriter yang 

dijalankan oleh Kim Jong-Un dijalankan pada bidang 

keagamaan. Di Korea Utara terdapat gereja memang 

berdiri di negara itu ada empat gereja di Pyongyang--

namun lebih digunakan sebagai simbol bahwa negara 

ini mengakui kebebasan beragama. Kegiatan 
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keagamaan, tulis media ini, diawasi secara ketat di 

negara ini. Sementara pemerintah merenovasi Gereja 

Chilgol yang berdiri kokoh di pinggir Pyongyang, 

negara juga mengawasi setiap gerakan kaum agamawan. 

Setidaknya, sudah puluhan pendeta dan misionaris dibui 

dengan alasan mengganggu stabilitas negara.
42

 

Pada bulan Mei 2014, seorang turis asal Amerika 

Serikat, Jeffrey Fowle, ditahan karena meninggalkan 

Alkitab di toilet sebuah lokasi wisata yang 

dikunjunginya. Misionaris Kenneth Bae menjalani 15 

tahun hukuman kerja paksa atas tuduhan mencoba untuk 

menjatuhkan pemerintah.Misionaris lain, Kim Jeong-

wook, asal Korea Selatan, dijatuhi hukuman seumur 

hidup dengan kerja paksa pada bulan Juni setelah 

pengadilan Korea Utara menyatakan ia bersalah 

melakukan spionase dan mengelola gereja bawah 

tanah.Banyak warga Korut menyatakan gereja hanya 

pajangan bagi warga asing dan wisatawan. Banyak 

orang asing diundang untuk duduk di bangku barisan 

depan, kata mereka, tetapi dilarang berbaur dengan 

jemaat local. 

Konstitusi Korea Utara menjamin kebebasan 

beragama asalkan tidak merusak negara. Karenanya, di 

luar tempat ibadah yang dikendalikan oleh negara, tidak 

ada kegiatan keagamaan yang terbuka diperbolehkan. 

Benedict Rogers dari Christian Solidarity Worldwide, 

menyatakan bahwa : 

 

“...Menjadi orang Kristen di Korea Utara sangat 

berbahaya, dan banyak orang Kristen yang 

hidupnya berakhir di kamp-kamp penjara atau, 

dalam beberapa kasus, dieksekusi," kata yang 

mengkampanyekan kebebasan beragama. Rezim 

                                                      
42 “Begini Kehidupan Beragama di Korea Utara”, dalam 
https://dunia.tempo.co/read/599546/begini-kehidupan-keagamaan-di-korea-utara, 

diakses pada tanggal 7 Oktober 2017. 

https://dunia.tempo.co/read/599546/begini-kehidupan-keagamaan-di-korea-utara
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menuntut kesetiaan mutlak dan pengabdian dan 

melihat agama sebagai perusaknya."
43

 

 

Sebanyak 99,7 persen pembelot dari Korea Utara 

mengatakan dalam survei akhir tahun lalu bahwa tidak 

ada kebebasan beragama di negeri ini. Hanya 4,2 persen 

dari mereka mengatakan mereka telah melihat sebuah 

Alkitab ketika mereka tinggal di sana. Agama pernah 

dianggap sebagai bagian dari kebijakan penyatuan 

Utara-Selatan, dengan strategi mencoba untuk 

menyelaraskan dengan para pemimpin agama di 

Selatan. Namun keberhasilan dari kelompok agama 

Korea Selatan dalam membantu untuk menggulingkan 

kediktatoran militer menyebabkan Pyongyang lebih 

hati-hati.  

 

C. Tindakan-tindakan Kontra Demokrasi 

Tindakan kontra demokrasi merupakan gagasan/inisiatif 

dari penyelenggara negara atau pemimpin untuk menjalankan 

sistem politik-pemerintahan secara tersentralistik. Bagi 

pemimpin otoriter demokrasi merupakan faham yang dapat 

menjadi ‟pisau bermata dua‟ karena selain menjadi media bagi 

masyarakat dan salurab-saluran aspirasi untuk ikut 

berkontribusi dalam politik-pemerintahan, namun sewaktu-

waktu juga dapat menggulingkan pemerintahan karena dapat 

memicu lahirnya gerakan sosial. 

Demokrasi merupakan faham yang dianggap paling 

ideal untuk diterapkan di berbagai negara dunia pasca 

berakhirnya Perang Dingin (cold war), namun bagi sebagian 

negara demokrasi dianggap sebagai faham yang tidak sesuai 

dan berseberangan dengan nilai-nilai sosialisme terlebih lagi 

demokrasi merupakan faham yang sarat dengan kepentingan 

negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan 

sekutunya. 

                                                      
43Ibid. 
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Sejak menjabat sebagai pemimpin Korea Utara, Kim 

Jong Un berupaya membangun kepercayaan diri yang dikenal 

dengan Jaechon. Dalam pernyataannya Kim Jong-Un 

menyatakan bahwa : 

 

“...faham kapitalisme global merupakan ideologi yang 

salah dan harus kita tolak. Kita akan membangun 

Korea Utara sebagai matahari baru yang memiliki 

kepercayaan diri yang anti barat, anti imperialism 

barat dan anti hegemoni barat.”
44

 

 

Pengendalian informasi di Korea Utara bahkan jauh 

lebih hebat dibandingkan dengan situasi serupa yang dialami 

oleh penduduk di era Soviet ataupun komunisme di Eropa 

Timur. Di kawasan ini, sedikit banyak penduduk masih bisa 

memperoleh sedikit informasi apa yang terjadi dengan belahan 

dunia lain. Ini adalah tingkat kontrol yang tidak ditemui 

sebelumnya dan memperkuat masalah dengan mendekati 

Korea Utara pada kebijakan gaya era Perang Dingin.
45

 

Setengah abadera propaganda dan kontrol sosial telah 

membentuk sikap, nilai, dan perilaku rakyat Korea Utara 

menjadi sosialis tanpa pamrih yang tidak diragukan lagi 

mematuhi pemimpin mereka. Sejak Kim berkuasa 

diperlakukan kontrol total, dengan beberapa lapisan 

mekanisme kontrol yang diwarai kebohongan, telah 

menciptakan sebuah masyarakat yang di permukaan sangat 

stabil dan tahan terhadap perubahan walaupun secara ekonomi 

berada dalam jurang kesengsaraan.
46

 

Setiap sumber informasi tunggal berada di bawah 

kontrol ketat dari rezim. Jenis lingkungan tertutup rapat secara 

efektif diperkuat melalui ancaman mata-mata internal yang 

mengawasi penduduk Korea Utara, yang setiap saat terancam 

                                                      
44 Evelyn Cheng, op,cit. 
45 “Mengintip Tertutupnya Sistem Informasi Korea Utara”, dalam 

https://www.kompasiana.com/isharyanto/mengintip-tertutupnya-sistem-informasi-
korea-utara_54f77eb6a33311556a8b45e2, diakses pada tanggal 6 Oktober 2017. 
46Ibid. 

https://www.kompasiana.com/isharyanto/mengintip-tertutupnya-sistem-informasi-korea-utara_54f77eb6a33311556a8b45e2
https://www.kompasiana.com/isharyanto/mengintip-tertutupnya-sistem-informasi-korea-utara_54f77eb6a33311556a8b45e2
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risiko penjara di kamp konsentrasi. Lingkungan yang 

mengancam ini telah membuat oposisi terhadap rezim hampir 

mustahil. Tingkat kontrol dirasakan bahkan di dalam rumah-

rumah pribadi. Warga biasa diperbolehkan untuk memiliki 

televisi dan radio yang hanya menerima siaran domestik, dan 

kekurangan listrik yang meluas di seluruh negeri lebih 

membatasi penggunaan alat komunikasi itu. Akses terbatas 

memungkinkan rezim untuk memanipulasi semua informasi 

yang mendukung dan tidak memungkinkan akses ke sumber-

sumber informasi tandingan. Penduduk Korea Utara dapat 

menonton televisi, tetapi tetap menjadi barang mewah dan 

tidak ada statistik yang dapat diandalkan tentang berapa 

banyak rumah yang telah memiliki.
47

 

Korean Central Television, KCTV, menyediakan berita 

dan program televisi lainnya pada malam hari selama 

seminggu. Pada akhir pekan televisi menyajikan program 

hiburan. Siaran fokus padasosok sang pemimpin dan 

kegiatannya, menampilkan lantunan puja puji di seluruh 

negeri. Selain itu, program ini digunakan untuk secara rutin 

mengecam tindakan Korea Selatan, AS, Jepang dan kadang-

kadang untuk mengingatkan penduduk akan musuh-musuh 

mereka dan mengingatkan bahaya dunia luar. 

Program radio serupa dengan yang ditampilkan di 

televisi. Ancaman telah diambil oleh pemerintah untuk 

memastikan semua radio di Korea Utara hanya dapat 

menampung siaran radio pemerintah.Mendengarkan stasiun 

radio lainnya secara tegas dilarang dan dikenai sanksi hukum. 

Radio yang dibeli dari luar negeri harus terdaftar di kantor 

polisi dan dipatok hanya untuk frekuensi KCBS. Ada inspeksi 

mendadak terhadap rumah tangga untuk mengontrol radio dan 

mencegah ditangkapnya siaran luar negeri terutama Cina dan 

Korea Selatan di dekat wilayah perbatasan. Pemerintah juga 

dilaporkan mencoba untuk membatasi siaran radio 

asing.Media cetak juga diproduksi sendiri oleh Rodong 

Sinmun adalah surat kabar resmi partai. Publikasi ini menyebut 

                                                      
47Ibid, 
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pers sebagai "senjata ideologis yang didedikasikan untuk 

mempertahankan dan menjaga pemimpin" dan mendesak pers 

untuk "mewarnai seluruh masyarakat satu warna, warna 

ideologi revolusioner dari pemimpin besar”.Pemerintah juga 

menerbitkan beberapa media cetak lain, mungkin untuk 

memberikan perasaan palsu yang bervariasi, seperti 

MinjuChoosen, Democratic Korea, Pyongyang Sinmun, 

Pyongyang Daily, termasuk media untuk remaja dan anak-

anak tetapi semua ini mengandung artikel yang sama. Dalam 

beberapa tahun terakhir surat kabar telah diposting di internal 

intranet, dengan instruksi untuk dibaca di pagi hari "dalam 

rangka belajar tentang tujuan partai dan tuntutan pada waktu 

yang tepat." 

Beberapa warga Korea Utara dapat mengakses intranet, 

tetapi tidak merupakan jaringan sesungguhnya dan mungkin 

bahkan tidak tahu bahwa internet ada atau bagaimana diakses. 

Rezim memandang media ini sebagai senjata berbahaya yang 

bisa dengan mudah menantang isolasi negara. Hanya sekitar 

10 persen kantoryang memiliki komputer yang menyediakan 

akses internal intranet Korea Utara yang disebut 

Kwangmyong. Meskipunada akses terbatas ke teknologi 

komputer, ponsel telah menjadi sangat umum dalam beberapa 

tahun terakhir namun pengguna tidak dapat membuat atau 

menerima panggilan dari dunia luar kecuali mereka memiliki 

sebuah telepon ilegal. Penggunaannya dilarang dari tahun 

2004 sampai 2008, dan dilaporkan orang yang tertangkap 

menggunakan dikirim ke kamp penjara atau dieksekusi. 

 Melalui uraian di atas maka dapat difahami bahwa 

kepemimpinan di Korea Utara di bawah Kim Jong-Un yang 

dijalankan secara otoriter ternyata memiliki maksut dan tujuan 

yang secara eksplisit ditujukan untuk memenuhi pencapaian 

kepentingan dalam aspek internal (domestic) ataupun 

kepentingan dalam konteks eksternal (luar negeri). Gambaran 

tentang hal ini akan diuraikan pada bab sel;anjutnya (bab IV). 

  


