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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Korea Utara merupakan 

negara Asia Timur yang perkembangan sosial-politiknya telah 

melalui serangkaian sejarah yang panjang yang dimulai ketika 

kolonisasi Jepang yang menyebabkan Korea terpecah menjadi 

dua yaitu Korea Utara dan Selatan. Seiring dengan 

berkembangnya waktu Korea Utara secara tekstual menjadi 

negara dengan sistem politik-pemerintahan yang moderen, 

dimana terdapat pembagian kewenangan dan kekuasaan, 

diantaranya kepala negara, parlemen, partai politik dan lain-

lainnya. Meskipun Korea Utara memiliki fungsi perimbangan , 

baik legislatif, eksekutif atau yudikatif, namun pada 

kenyataannya secara konseptual menunjukkan pola 

otoritarianisme. Salah satunya adalah kepemimpinan Kim 

Jong-Un. 

Perkembangan politik-pemerintahan Korea Utara 

mengalami perkembangan yang menarik ketika terjadi suksesi 

dari kepemimpinan Kim Joung-Il yang meninggal kemudian 

dilanjutkan oleh putranya 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. Upaya ini 

dijalankan Kim Jong-Un untuk memutus mata rantai pihak-



62 

 

 

pihak yang diperkirakan ke depan dapat menganggu atau 

merongrong kepemimpinanya. 

Kebijakan otoritariansime Kim Jong-Un lainnya adalah 

pelanggaran HAM yang diwujudkan melalui tindakan 

kekerasan tersistematis hingga pembatasan kebebasan publik 

secara total, termasuk pelarangan kebebasan persn, aktifitas 

masyarakat sipil, pelarangan untuk memiliki aset hingga 

pelarangan masyarakat Korea Utara ini dalam memperoleh 

hiburan secara bebeas. Kemudian kebijakan otoriter lainnya 

adalah tindakan-tindakan kontra demokrasi yang diwujudkan 

melalui pelarangan terhadap simbol-simbol ideologi dan 

pengaruh Barat. 

Kebijakan-kebijakan otoritarianis yang dijalankan Kim 

Jong-Un meliputi penyingkiran pihak oposisi hingga tindakan-

tindakan kontra demokrasi ternyata menjadi strategi bagi Un 

dalam melanggengkan kekuasannya, yaitu untuk mengontrol 

stabilitas dalam negeri. Melalui tindakan ini maka tertib sipil 

dalam kondisi ketakutan dan paranoid dari masyarakat akan 

terbangun, sehingga apa yang disebut dengan konsep juche 

akan mudah tercapai yang nantinya diharapkan akan 

berpengaruh positif pada bidang politik, serta sosial-ekonomi. 

Kemudian kepentingan Kim Jong-Un dalam 

menjalankan tindakan-tindakan otoriter adalah sebagai upaya 

dalam menunjukkan citra Korea Utara dalam konstelasi politik 

internasional yang di dominasi oleh kepentingan negara-

negara Barat, khususnya berkaitan dengan besarnya hegemoni 

Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah Asia Timur. Hal ini 

penting karena orientasi politik luar negeri Korea Utara 

cenderung berseberangan dengan geo-politik kawasan, 

khususnya dengan Korea Selatan, Jepang dan tentunya ini 

akan menimbulkan hal-hal yang konfromntatif dengan 

Amerika Serikat. 
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B. Saran 

Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan 

beberapa saran/rekomendasi bagi para stakeholder (pemangku 

kepentingan) di Indonesia, serta para akademisi program studi 

ilmu hubungan internasional bahwa : 

1. Kepada para pemangku kepentingan di Indonesia 

melalui penelitian ini dapat menjadi refleksi 

bahwa bagaimanapoun juga pola kepemiminan 

otoriter akan menyengsarakan rakyatnya karena 

politik isoliasi dengan menutup diri dari 

pergaulan internasional akan menyebabkan 

kebutuhan suatu negara akan semakin terbatas. 

Untuk diperlukan kepemimpinan yang egaliter, 

demokratis dan pata mengarahkan kebijakan 

dalam dan luar negeri secara efektif untuk 

mendukung pencapaian kepentingan nasional. 

2. Kepada para akademisi diperlukan penelitian 

lebih lanjut mengenai perbandingan politik-

pemerintahan antara Korea Utara dan Korea 

Selatan nantinya dapat diketahui sejauh mana 

kepemimpinan otorianisme dapat membawa 

kemunduran (retreating) bagi kondosi sosial-

ekonomi suatu negara, sedangkan pragmatisme 

politik dan keterbukaan akan mendukung 

kemajuan suatu negara dalam pencapaian 

kepentingan nasional. 


