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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis elemen propaganda yang telah penulis jelaskan, Korea 

Selatan dalam hal ini telah memiliki seluruh elemen propaganda. Artinya 

propaganda Korea Selatan juga dapat dikatakan sebagai propaganda yang baik 

karena telah memperhitungkan aspek-aspek penting. Sehingga propaganda ini 

menjadi salah satu aksi strategis Korea Selatan yang cukup berpengaruh.  

Namun propaganda yang baik sekalipun juga memiliki beberapa tantangan 

dimana tantangan membutuhkan waktu untuk dapat melihat sejauh mana 

keberhasilan propaganda. Karena propaganda yang baik sekalipun belum tentu 

menjamin kesuksesan tujuan dari propaganda tersebut. Seperti halnya dalam 

kasus ini, propaganda bahkan menjadi salah satu cara dengan catatan sejarah 

yang panjang. Namun Korea Selatan dan Korea Utara tetap saja tidak memiliki 

keuntungan yang signifikan dari propaganda ini.  

Dari sisi ideologi, Korea Selatan dan Korea Utara melalui propaganda ini 

sama-sama mempromosikan ideologi negara mereka yang saling bertolak 

belakang. Korea Selatan dalam hal ini ingin mempengaruhi target dengan 

ideologi yang dianggap banyak diinginkan oleh target di Korea Utara sehingga 

mereka mau dapat membelot ke Korea Selatan.. Melalui beberapa konten yang 

disiarkan, Korea Selatan menggambarkan kelebihan ideologi mereka yang 

dianggap lebih baik dari ideologi Korea Utara. Perang ideologi dalam 
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propaganda ini juga dikemas dengan baik oleh Korea Selatan melalui konten-

konten yang tidak bervariasi dan tidak koersif.  

Propaganda Korea Selatan dalam segi konteks propaganda juga dilakukan 

dalam kondisi yang tepat. Dimana beberapa provokasi dan pelanggaran 

kesepakatan menjadi alasan kuat bagi Korea Selatan untuk melakukan 

propaganda. Terlebih lagi pengeras suara menjadi salah satu isu sensitif yang 

membuat rezim kim khawatir bahwa hal ini akan menganggu otoritas informasi 

yang diterima oleh masyarakatnya. 

Pemerintah Korea Selatan sebagai propagandist juga sangat teroeganisir 

dalam menjalankan propaganda ini. Setiap pihak yang bertanggung jawab 

dalam propaganda ini telah mengambil keputusan yang baik seperti penentuan 

konten, teknologi dan sebagainya. Presiden, kementerian pertahanan serta pihak 

lain yang berkontribusi juga tidak semata-mata fokus dalam propaganda namun 

juga turut bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelesaian masalah nuklir 

sebagai salah satu sumber dibukannya propaganda.  

Target propaganda yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan 

instrumen dan konten serta tujuan propaganda. Korea Utara sebagai target 

cukup sulit untuk dipengaruhi karena memang beberapa kondisi yang 

menyulitkan propagandist dalam melakukan propaganda seperti adanya 

propaganda balasa, tekanan rezim otoriter dan sebagainya.  

Korea Selatan juga telah menggunakan teknologi yang memadai dengan 

pengeras suara yang memiliki radius hingga 25 km. Selain pengeras suara 

adanya media lain seperti radio dan balon udara juga dapat membantu 
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melancarkan aksi propaganda. konten yang dibawa Korea Selatan dalam setiap 

media propaganda cukup menarik untuk disampaikan seperti produk halyu 

bahkan chocopie.  

Dalam memaksimalkan propaganda yang dilakukan, Korea Selatan juga 

telah menggunakan beberapa teknik seperti pengunaan musik, permainan 

emosi, simbolisasi kekuasaan dan lainnya. Hal ini terkemas dalam setiap konten 

yang disiarkan dimana untuk semakin membuat target yakin atas apa yang 

disiarkan, maka Korea Selatan menggunakan banyak cara untuk 

memaksimalkan propaganda ini. Terlebih lagi butuh eskstra strategi dalam 

menangani Korea Utara sebagai target propaganda.  

Beberapa sikap Korea Utara paska dibukannya kembali penggeras suara ini 

mengindikasikan bahwa memang propaganda ini menjadi salah satu ancaman 

bagi Korea Utara. Terlebih lagi saat salah satu personel militernya melarikan 

diri ke Korea Selatan. Selain itu, penjagaan lebih ketat juga dilakukan 

diperbatasan. Konsumsi informasi juga semakin dijaga pemerintah Korea Utara 

khususnya yang berasal dari Korea Selatan dan Amerika Serikat.  

 Adanya propaganda balasan Korea Utara juga menjadi salah satu respon 

propaganda. Dimana Korea Utara tidak hanya melakukan propaganda balasan 

melalui pengeras suara namun juga melakukan hal yang sama dalam 

propaganda radio dan balon udara. Selain propaganda balasan ini dilakukan 

untuk memberikan kecaman dan sindiran, propaganda ini juga bertujuan untuk 

menggangu informasi yang masuk dari propaganda Korea Selatan. Sehingga 
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propaganda balasan ini menjadi salah satu tantangan dari propaganda yang 

dilakukan oleh Korea Selatan.  

Selanjutnya propaganda yang telah dibuka pada kurun waktu 2015 dan 

sekarang masih berlangsung, maka kemungkinan adanya perkembangan masih 

besar. Propaganda yang bahkan telah memiliki setiap elemen sekalipun masih 

memiliki kesulitan untuk dapat dikatakan sukses dalam mencapai tujuannya. 

Korea Selatan dalam hal ini telah melakukan langkah strategis sekaligus 

beresiko.  

Selain memiliki dampak positif, propaganda ini juga memiliki dampak 

negatif. Salah satu dampak negatif yaitu propaganda ini bisa saja dapat memicu 

konflik lain dimana propaganda ini bisa saja memprovokasi Korea Utara untuk 

melakukan tindakan lain yang berbahaya. Walaupun Presiden park juga telah 

memberikan instruksi kepada militernya untuk bersiaga dengan tidak 

mengindahkan setiap provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara.  

Selain itu, propaganda ini juga semakin memperkeruh hubungan kedua 

negara. Kedua negara yang telah berpisah dengan relasi yang kurang baik 

sangat sulit untuk kembali membangun hubungan kerjasama dimasa depan. 

Terlebih lagi adanya aksi-aksi provokasi yang justru menimbulkan konflik dan 

terus tereskalasi membuat dinamika hubungan tersebut semakin sulit. Dalam 

hubungan internasional, ada teori yang menyebutkan bahwa perilaku negara 

mencerminkan perilaku manusia karena pada dasarnya negara dipimpin dan 

dijalankan oleh manusia. Oleh sebab itu, melihat hubungan Korea Selatan dan 
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Korea Utara yang telah berkonflik selama kurun waktu lebih dari setengah 

abad, membuatnya sangat sulit untuk disatukan kembali.  
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6.2 Saran  

Kemudian adanya propaganda balasan Korea Utara juga dapat di analisis 

secara lebih mendalam baik menggunakan konsep yang sama atau menggunakan 

teori/konsep yang berbeda. Informasi mengenai beberapa kasus Korea Utara saat 

ini juga banyak dikaji dalam dunia akademis. Sehingga peluang untuk dapat 

melakukan kajian penelitian Korea Utara saat ini sudah dipermudah dengan 

banyaknya akses informasi. Sehingga kedepannya diharapkan skipsi ini dapat 

memberikan inspirasi dalam melakukan kajian hubungan internasional khususnya 

terkait kasus antara Korea Utara dan Korea Selatan.   


