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BAB II 

MASUKNYA EUGENE BELL FOUNDATION DI KOREA UTARA 

 

Bab II ini membahas mengenai bagaimana keadaan Korea Utara pasca 

terjadinya perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara tahun 1990 hingga 

dampak yang terjadi akibat perang tersebut. Selain dari pada itu, pembahasan bab ini 

juga membahas mengenai krisis ekonomi, penurunan pertanian, dan kemiskinan 

hingga kelaparan yang berdampak pada munculnya penyakit TB di Korea Utara. 

Kemudian munculnya NGO Eugene Bell Foundation yang hadir untuk mengatasi 

masalah TB yang pada saat itu menjadi salah satu masalah utama yang sedang di 

hadapi oleh Korea Utara. Bab ini juga menjelaskan mengenai munculnya Eugene Bell 

Foundation di Korea Utara, mulai dari latar belakang hingga tujuan berdirinya 

Eugene Bell Foundation di Korea Utara. 

2.1 Kondisi Korea Utara Pasca Perang Saudara antara Korea Utara Dan Korea 

Selatan (1990) 

Bangsa Korea memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 15 agustus 19451, 

akan tetapi setelah kemerdekaan didapatkan bangsa Korea menghadapi pemisahan 

atas terbagi nya dua negara yaitu Korea Selatan yang dipimpin oleh Rhee Syngman 

dan Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il Sung. Terjadinya perang saudara 

                                                           
1 Pada awalnya wilayah semenanjung Korea telah diduduki oleh jepang. Pada periode 1910-1945, 

pasukan Jepang mengambil sumber-sumber daya yang ada di Joseon, melarang penggunaan bahasa 

koreasert,  pada tahun 1939 memaksa bangsa korea mengganti nama marga keluarga menjadi nama 

bergaya Jepang dan mewajibkanwarga korea untuk ikut militer yang ditempatkan di medan perang 

pasifik. Hingga pada tanggal 15 agustus 1945, warga Korea menerima kemerdekaannya ditandai 

dengan menyerahkan pasukan Jepang di Perang Pasifik.Baca lebih lanjut, Fakta tentang Korea 

pelayanan kebudayaan dan informasi Korea, kemeterian kebudayaan olahraga & pariwisata, 2002 Hal. 
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menimbulkan adanya pemerintahan Republik Korea terbentuk di Korea Selatan, 

sedangkan Korea Utara membentuk pemerintahan berdasarkan sistem komunis pada 

September 1948. Terjadinya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara ditandai 

dengan mulainya serangan awal dari Korea Utara yang menyerang Korea Selatan 

dengan dibantu oleh pasukan militer dari Rusia. Akibat dari peperangan tersebut PBB 

ikut turun tangan dengan mengirimkan pasukannya yang terdiri dari pasukan 16 

negara untuk membantu Korea Selatan dalam menghadapi serangan Korea Utara.2 

Perang yang berlangsung selama 3 tahun3 membawa begitu banyak 

kesengsaraan bagi warga Korea yaitu banyaknya korban meninggal di medan perang 

dan rumah, pabrik hingga harta benda hancur. Akibat dari perang tersebut kedua 

belah pihak Korea saling mencurigai dan tidak saling mempercayai hingga saat ini 

akibat dari perang tersebut menimbulkan pertentangan dan ketegangan antar Korea.4 

Dampak dari Perang saudara yang terjadi di semenanjung Korea antara Korea Selatan 

dan Korea Utara yang masih dirasakan, antara lain yaitu terputusnya hubungan antara 

Korea Selatan dan Korea Utara yang saling berselisih satu sama lain. Walaupun 

peperangan tersebut tidak ada yang kalah maupun yang menang, dan berakhir dengan 

genjatan senjata pada 1953, serta tidak ada kesepakatan damai diantara keduanya. 

                                                           
2Yang seung-Yoon & Nur Aini Setiawati. 2001. Sejarah Korea: Sejak awal abad hingga masa 

Kontemporer. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Hal.190-191 
3Perang Korea pada tahun 1950 merupakan perang saudara yang paling kejam dalam sejarah dunia, 

dimana jutaan jiwa menjadi korban dan hampir separuh dari rakyat korea terpisah dengan keluarganya 

selama masa perang korea. hal tersebut dinilai miris karena sesama dari satu suku bangsa, bahasa, 

kebudayaan dan nenek moyang yang sama-sama korea harus saling berperang. Pada tahun 1953 di 

tengah tanah Semenanjung Korea diempatkannya daerah bebas militer, yang mana masing-masing 

garis perbatasan di bangun pagar pembatas berduri yang tinggi. Dengan adanya perang yang ada di 

Semenanjung Korea pada saat itu menandakan terjadinya salah satu daerah simbol perang dingin.Baca 

lebih lanjut, Mochtar Mas’oed & Yang Seung-Yoon, Memahami Politik Korea, Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, Hal. 238 
4Ibid. Hal.192 
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Perang tersebut mengakibatkan banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Korea Utara 

dan Korea Selatan sama-sama mengalami kerugian harta benda, ekonomi dan banyak 

korban jiwa.5 

2.1.1 Kemiskinan Dan Krisis Ekonomi Di Korea Utara 

Setelah perang saudara tersebut berakhir, segi perekonomian dari pihak Korea 

Selatan dapat membaik dengan cepat, dikarenakan Korea Selatan memakai sistem 

pasar bebas dan kapitalisme dalam perekonomiannya. Perekonomian kapitalisme 

merupakan  sistem perekonomian yang memberikan kebebasan penuh kepada setiap 

orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi seperti memproduksi barang, menjual, 

serta menyalurkan barang. Sistem dari perekonomian kapitalisme, pemerintah dapat 

ikut campur dalam memastikan keberlangsungan dan kelancaran kegiatan 

perekonomian akan tetapi juga bisa tidak ikut ambil alih dalam perekonomian. Sistem 

perekonomian kapitalisme memperbolehkan masyarakatnya untuk mengatur 

perekonomiannya sendiri sesuai dengan kemampuannya dan semua orang bebas 

bersaing dalam hal bisnis untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, 

setiap orang bebas melakukan kompetisi masing-masing.6  

Sedangkan dari pihak Korea Utara masih memerangi kemiskinan, kelaparan 

dan masalah kesehatan7, dikarenakan Korea Utara masih memakai perekonomian 

sosialisme dimana sistem perekonomian ini memberikan kebebasan kepada setiap 

orang untuk melakukan kegiatan ekonominya, akan tetapi kegiatan tersebut juga ada 

                                                           
5Ann Wan Seng. 2007. Rahasia Bisnis Orang Korea. Jakarta: Hikmah (PT Mizan Publika) Hal. 99 
6 Iputu Eka. Sistem ekonomi kapitalisme. Diakses dalam: 

http://www.scribd.com/mobile/document/285562367/sistem-ekonomi-kapitalisme-dan-sosialisme-1 

diakses pada (20/11/2017 21.43) 
7Op. Cit. Ann Wan Seng Hal.100 
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campur tangan dengan pemerintah. Tugas dari pemerintah dalam perekonomian 

sosialisme ialah mengatur tata kehidupan perekonomian negara hingga segala jenis 

perekomian yang berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari seperti air, 

listrik, telekomunikasi, gas, dsb. Sistem perekonomian sosialisme, pemerintah 

mengatur berbagai jenis ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh 

masyarakatnya. Ekonomi sosialisme lebih mengutamakan kebersamaan, peran 

pemerintah mendominasi, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi.8 Korea Utara 

terjebak dalam jenis ekonomi yang gagal dalam memenuhi tuntutan kebutuhan 

negaranya. Dikarenakan rezim pada saat itu bergantung dari kepemimpinan Kim Il 

Sung, yang menganut ideologi juche. 

Pada tahun 1950-an Ideologi ini pertama kali diperkenalkan oleh pemimpin 

Korea Utara pada saat itu Kim Il Sung sebagai ideologi resmi Korea Utara namun 

pada tahun 1960 ideologi ini baru lebih terlihat. Arti dari Juche diartikan sebagai 

kepercayaan diri yang lebih luas lagi yang dipahami sebagai sikap mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung kepada negara lain. Perang Korea juga 

memberikan keuntungan bagi Korea Utara lebih memperdalam militarisasi dan 

ideologi Juche yang merupakan kontrol politik yang dibawa oleh Kim Il Sung. Korea 

Utara memulai meningkatkan kekuatan militernya pada tahun 1960-an. Korea Utara 

lebih meningkatkan keamanan negaranya dikarenakan Korea Utara menganut 

ideologi Juche.9 

                                                           
8 Op.Cit. Iputu Eka Hal. 1 
9Alfina F.Wicahyani. 2010. Dampak pengembangan senjata nuklir Korea Utara terhadap kompleksitas 

keamanan regional Asia Timur. Sripsi. Jalarta: Fisip Universitas Indonesia diakses dalam: 
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Awal tahun 1948 sampai 1990-an pemerintahan diharapkan dapat menerapkan 

kebijakan ekonomi dan arahan partai lebih mengacu ke mobilisasi massa, semua 

pejabat pemerintah di harapkan dapat bersikap sebagai pelayan rakyat dan bukan 

sebagai “birokrat” yang angkuh, dimana memberikan peringatan melawan perilaku 

birokratis otoriter pada kepemimpinan partai. Upaya perlawanan tersebut dimulai 

pada tahun 1970-an untuk melawan kerja pejabat pemerintah dengan memperketat 

kontrol partai serta mengawasi semua anggota pelaksana kebijakan administrasi dan 

ekonomi. Hingga pada 1990-an Kim Jong Il mulai meperkenalkan slogan baru yaitu 

“Untuk Melayani Rakyat” dan mengarahkan fungsi partainya untuk lebih bergaul 

dengan masyarakat dan bekerja sebagai pelayan setia mereka. Kim Jong Il lebih 

menekankan kepada kesatuan ideologis dan kohesi partai.10 

Kim Jong Il membawa pergeseran politik militer yang pertama dengan 

kepemimpinan komisi pertahanan Nasional setelah kematian pemimpin sebelumnya 

Kim Il Sung pada tahun 1994. Komisi Pertahanan Nasional tersebut secara 

konstitusional sebagai institusi tertinggi hanya didalam wilayah militer, akan tetapi 

dibawah kepemimpinan Kim Il Sung dalam praktiknya komisi pertahanan nasional 

ini menjadi badan pengambilan keputusan yang dominan dalam negara. Hal tersebut 

juga didukung oleh menteri rakyat angkatan bersenjata O Chin-U, seorang 

kepercayaan Kim Il Sung, yang merupakan mantan tokoh kunci ketaatan dan 

pemimpin penerimaan militer.11 

                                                                                                                                                                      
http://lib.ui.ac.id/file=digital/132725-T%2027803-Dampak%20pengembangan-

Tinjauan%20literatir.pdf diakses pada (15/09/2017. 1.54 WIB) Hal.22 
10Ibid. Stephen H. & Marcus N. Hal. 188 
11Ibid. Stephen H. & Marcus N. Hal 189 
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Hingga pada tahun 1990 tidak ada perubahan dari kekuasaan tiga anggota 

komite yaitu Kim Il Sung, Kim Jong Il dan menteri angkatan bersenjata Oh Chin-U 

yang sangat berperan di Korea Utara. Ketiga kekuasaan anggota tersebut membuat 

Korea Utara menjadi negara yang hanya mementingkan kekuatan politik militernya, 

militer sangat berperan dominan di Korea Utara.12 Politik militer Korea Utara pada 

perkembangannya membuat senjata nuklir13, dimana dari segi perekonomian Korea 

Utara sendiri dinilai masih lemah akan tetapi Korea Utara lebih mementingkan 

pengembangan nuklirnya. Hingga Korea Utara menjadi negara yang dikecam akibat 

perkembangan nuklirnya. Hal ini membuat negara lain merasa terancam karena 

keberadaan Korea Utara yang terus-menerus mengembangkan nuklir hingga 

seringnya mengadakan uji coba nuklir yang dapat mengancam keamaanan negara 

lain. Pada akhirnya dengan sikap Korea Utara yang demikian membuatnya dipandang 

oleh negara lain, sulit untuk diajak bekerjasama dikarenakan Korea Utara lebih 

menaati ideologi yang dinilai keras.14  

Dampak dari rangkaian konflik politik antara Korea Utara dan Korea Selatan 

yang terjadi di Semenanjung Korea menimbulkan Korea Utara menjadi negara yang 

                                                           
12Donald N.C. 1991. Korea Briefing, 1991. America: Westview Press, Inc. Hal.91 
13Semenjak terpecahnya Korea menjadi dua bagian yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara 

juga mulai mengembangkan progam Nuklir pada akhir tahun 1970-an13. Kepemimpinan Korea Utara 

pada saat itu Kim Il sung mendominasi dalam pengembangan program nuklir Korea Utara. pemikiran 

pemimpin Korea pada saat itu percaya bahwa dengan adanya program nuklir tersebut Korea Utara 

tidak perlu lagi tergantung kepada negara lain untuk melindungi keamanan negaranya. Korea Utara 

juga percaya dengan adanya pengembangan nuklir dapat memberikan keuntungan yang strategis, 

simbolis, dan teknologi yang dapat dibutuhkan dalam jangka panjang dalam mewujudkan negara 

Korea Utara yang kuat dan makmur. Baca lebih lanjut Lilis Widyasari. Dinamika Hubungan Korea 

Selatan-Korea Utara Dalam Mewujudkan Reunifikasi di Semenanjung Korea periode 2003-2008. 

Skripsi, Jakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, Hal. 2 
14Op. Cit. Alfina F.Wicahyani Hal. 22 
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tertutup dengan dunia luar terutama dengan Korea Selatan mulai terbatasnya 

komunikasi serta daerah perbatasan dikontrol sangat ketat. Posisi Korea Utara yang 

semakin terkucilkan dalam pergaulan internasional akibat dari pengembangan 

program nuklir yang berlanjut dengan perkembangan senjata Rudal yang diikuti oleh 

serangkaian uji coba rudalnya membuat situasi politik dan ekonomi Korea Utara 

semakin memburuk.15 

Pada tahun 1990-an Korea Utara mengalami krisis perekonomian dan kesulitan 

dalam menyeimbangkan perekonomian negaranya. Hal tersebut mengakibatkan 

Korea Utara masuk dalam kategori negara miskin. Salah satu faktor yang membuat 

Korea Utara menjadi negara miskin adalah Korea Utara yang tidak mampu 

mengimpor barang-barang kebutuhan untuk keperluan industri negaranya. Hal 

tersebut menimbulkan perekonomian Korea Utara memburuk.16 Dalam artikel 26 

chapter 2 ekonomi Korea Utara17 : 

“The independent national economy of the DPRK is a solid 

foundation for the people’s happy socialist life and for the prosperity of 

the fatherland. The state, holding fast to the line of building an 

independent national economy, shall accelerate Juche-oreintation,…” 

“…modernization and scientific sophistication of the national 

economy, develop the national economy into a highly developed Juche-

oriented one, strive to build a solid material and technical foundation 

commensurate with a complete socialist society.” 

Perekonomian Korea Utara juga menganut ekonomi nasional yang mandiri bagi 

masyarakat sosialis, ekonomi nasional Korea Utara tidak bergantung kepada negara 

lain yang berorientasi pada ideologi Juche. Perekonomian Korea Utara yang 

                                                           
15Ibid. LIlis Hal 3 
16Op. Cit. ann wang seng  
17Constitution Of The Democratic People’s Republic Of Korea  
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menganut ideologi Juche semakin memburuk disusul dengan adanya pendidikan dan 

kesehatan yang ada di Korea dinilai rendah serta kurang memadai.  

Adanya dampak dari krisis ekonomi yang juga dirasakan Korea Utara ialah 

setelah Uni Soviet dan Tiongkok tidak lagi menjadi penyedia subsidi utama, oleh 

karena itu ekonomi di Korea Utara mulai berubah. Hilangnya penyedia subsidi 

pertanian, impor pupuk dan energi dari Uni soviet dan Tiongkok berdampak pada 

jatuhnya produksi pertanian.18 Penurunan perekonomian Korea Utara bersamaan 

dengan runtuhnya Uni Soviet dan terputusnya ekspor minyak dan makanan dengan 

harga bersubsidi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penutupan pabrik dan 

tambang batu bara yang berakibat kurangnya pasokan listrik di Korea Utara. 

Kemudian terjadinya penurunan ekspor makanan, pupuk, minyak dan batu bara dari 

Tiongkok karena adanya reformasi ekonomi di Tiongkok, yang berakibat produksi 

pertanian di Korea Utara mulai menurun. Akibat lingkungan Korea Utara yang tidak 

ramah dengan produksi pertanian yang ramah lingkungan, Korea Utara telah 

mengembangkan pertanian yang sangat bergantung pada berbagai pemasukan 

industri, terutama pupuk kimia, insektisida dan sistem irigasi yang bertenaga listrik.19 

2.1.2 Krisis Akibat Bencana Alam Yang Terjadi Di Korea Utara 

Jatuhnya sistem pertanian di Korea Utara pada tahun 1990 kurang 

menghasilkan biji-bijian dan bahan makanan lainnya dalam memberikan kebutuhan 

                                                           

18Robert L. Woden 2008. North Korea : a country study (ed.5). United State: Library of Congress Hal. 

154 

19Ibid. Hal. 100 
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pangan masyarakatnya, serta di ikuti dengan dampak ekonomi dan sosial. Kondisi 

pertanian yang baik di Korea Utara hanya ada satu musim tanam pada bulan Juni 

sampai Oktober dan Korea Utara pada masa-masa normal memiliki 12 % kekurangan 

dalam produksi gandum yang dibutuhkan untuk bahan pangan masyarakatnya. 

Kejadian tersebut menjadi salah satu faktor melemahnya ekonomi Korea Utara.20 

Hingga munculnya berbagai bencana alam yang terjadi di Korea Utara seperti banjir 

dan kemarau selama beberapa tahun21. Pada periode 1995 hingga 1997 Korea Utara 

juga mengalami kekeringan dan banjir yang menghancurkan sektor pertanian yang 

telah melemah pada tahun 1990 hingga kelaparan yang memperburuk kondisi pada 

saat itu.22 

Korea Utara mengalami penurunan ekonomi yang parah pada pertengahan 

tahun 1990an, penurunan ekonomi tersebut juga bersamaan dengan terjadinya 

serangkaian bencana alam. Masyarakat Korea Utara mengakui bahwa sebelumnya 

mengandalkan subsidi dari pemerintah walaupun masih belum siap dan belum 

mampu menyesuaikan diri dengan tatanan ekonomi yang baru yang mana 

kelangsungan hidup bergantung pada setiap individu. Hal tersebut berakibat 

banyaknya angka kelaparan hingga kematian. Ratusan pengungsi internal yang 

                                                           
20Op.Cit. Ann Wang seng  
21Iklim di Korea utara sendiri memiliki musim dingin yang panjang, musim dingin, kering, musim 

panas pendek, musim panas dan lembab. Suhu pada bulan desember mencapai -8°C dan pada bulan 

agustus 27°C.  Pada bulan juni dan September curah hujan mencapai 60% yang menjadi periode utama 

pertumbuhan padi. Serta adanya angin topan yang muncul diperkirakan rata-rata pada setiap musim 

panas. Pada tahun 1990-an kondisi cuaca di Korea Utara tidak menentu, terutama terjadinya bencana 

banjir yang melanda Korea Utara pada saat itu hingga terjadinya kekeringan berkepanjangan pada 

tahun 1995, yang menyebabkan turunnya produksi pertanian akibat kegagalan kebijakan pertanian 

pemerintah yang disertai buruknya cuaca, pengundulan hutan dan erosi tanah. Akibatnya kelaparan 

terburuk pada akhir abad ke-20 menyebabkan kematian lebih dari 1 juta orang meninggal. 

22Op.Cit Robert L.W. Hal.153 
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berpergian di pedesaan pada musim semi. Ratusan pengungsi tersebut mengembara di 

jalan-jalan kota, jalan raya dan jalur kereta api dalam mencari makanan.23 Banyak 

dari para pengungsi tersebut pergi ke perbatasan Tiongkok mengikuti pengiriman 

jagung dan bahan makanan lainnya yang dikirim dari Tiongkok. Hingga munculnya 

program diet yang dilakukan Korea Utara untuk mengatasi salah satu krisis yang 

terjadi pada saat itu yaitu dengan membatasi konsumsi makanan masyarakatnya dan 

dalam proses diet24 tersebut berdampak pada jumlah kelahiran. Berikut merupakan 

tabel tingkat kesuburan dan harapan hidup yang berpengaruh pada jumlah kelahiran, 

pada tahun 1990 hingga 2015 setiap tahunnya mengalami penurunan program diet 

diberlakukan: 

Tabel 2.1 Tingkat kesuburan, total ( kelahiran per tahun)25 

Tahun (total) Tahun (total) Tahun (total) Tahun (total) 

1990 (2.289) 1997 (2.042) 2004 (1.999) 2011 (1.968) 

1991 (2.262) 1998 (2.014) 2005 (2.002) 2012 (1.957) 

1992 (2.235) 1999 (1.996) 2006 (2.001) 2013 (1.945) 

1993 (2.202) 2000 (1.987) 2007 (1.999) 2014 (1.933) 

1994 (2.164) 2001 (1.987) 2008 (1.994) 2015 (1.921) 

1995 (2.121) 2002 (1.99) 2009 (1.987)  

1996 (2.079) 2003 (1.995) 2010 (1.979)  

 

                                                           
23 Testimony Of Stephen Linton, Ph.D Chairman, Eugene Bell Foundation Before The Senate 

Subcommittee On East Asian And Pasific Affairs. 2003. Hal.1 
24Mayoritas warga Korea Utara bertahan hidup dengan hanya mengkonsumsi jagung, sayuran dan 

makanan liar. Sistem diet Kurang protein, lemak, dan zat gizi mikro merupakan diet yang tidak sehat. 
25The World Bank. Fertility rate, total (birth per year) diakses dalam: 

https://data.worldbank.org/country/korea-dem-peoples-rep?view=chart diakses pada (23/03/2018 

11.22 WIB) 
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Tabel 2.2 Harapan hidup saat lahir, total (tahun)26 

Tahun (total)    

1990 (69.344) 1997 (64.442) 2004 (67.798) 2011 (69.769) 

1991 (69.325) 1998 (64.192) 2005 (68.094) 2012 (70.21) 

1992 (68.952) 1999 (64.395) 2006 (68.26) 2013 (70.608) 

1993 (68.23) 2000 (64.98) 2007 (68.409) 2014 (70.952) 

1994 (67.228) 2001 (65.792) 2008 (68.629) 2015 (71.239) 

1995 (66.117) 2002 (66.622) 2009 (68.937)  

1996 (65.124) 2003 (67.309) 2010 (68.327)  

 

Kebanyakan orang tidak mampu memiliki lebih dari dua anak. Makanan dasar 

orang Korea Utara adalah nasi dan sayuran, tiga kali sehari dengan sesekali buah 

pada saat musimnya, ayam dua atau tiga kali dalam sebulan dan daging lima atau 

enam kali dalam satu tahun. Menu makan yang monoton dalam tiga kali sehari dalam 

waktu yang lama merupakan bentuk dari diet yang harus dijalani warga Korea Utara 

pada saat krisis. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an sempat adanya peningkatan 

dalam makanan, akan tetapi pada tahun 1980-an sampai 1990-an tidak adanya 

peningkatan dalam bahan pangan. Terjadinya perbaikan bahan pangan pada tahun 

1970-an yang diharapkan dapat meningkatkan produksi bahan pangan, akan tetapi 

yang sebernarnya terjadi ialah adanya penurunan persediaan beras baik di pedesaan 

                                                           
26 The World Bank. Life expectancy at birth, total (years) diakses dalam: 

https://data.worldbank.org/country/korea-dem-peoples-rep?view=chart diakses pada (23/03/2018 

11.27 WIB) 
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maupun di perkotaan, hingga kurangnya persediaan buah, sayur, daging, ikan, dan 

biji-bijian.27 

Kemudian adanya perbedaan jatah persediaan makanan untuk pejabat dan 

masyarakat biasa. Pejabat tinggi pemerintah dan partai menikmati persediaan beras 

dengan kualitas yang baik, sedangkan masyarakat biasa mendapatkan jatah untuk 

anak-anaknya jatah tersebut dianggap murah. Sedangkan keluarga yang hanya terdiri 

dari orang dewasa susah dalam mendapatkan makanan yang telah dijatah. Hal ini 

dianggap biasa bagi keluarga yang tidak memiliki anak kekurangan bahan makan 

pada akhir bulan.28 Dalam artikel 11 Korea Utara 29:  

“All citizens of the DPRK irrespective of sex, nationality, religious 

belief, specialty property status or education, have equal rights in all 

spheres of government, political economic, sosial and cultural activity.” 

Artikel tersebut mengatakan hak dari masyarakat Korea Utara seimbang atau 

sama di semua bidang pemerintahan, ekonomi, politik sosial dan budaya tidak adanya 

perbedaan mulai dari jenis kelamin, kebangsaaan, kepercayaan agama, pendidikan 

maupun satatus kepemilikan khusus. Jika dilihat isi artikel dengan kehidupan yang 

sebenarnya di Korea Utara sangatlah berbeda. 

Akibat langsung dari kelaparan tersebut juga dikarenakan adanya bencana 

banjir dan musim panas yang parah pada tahun 1995 yang menghancurkan hasil 

                                                           

27Christine Ahn. Food First: Famine and the Future of Food Security in North Korea. 2005. Oakland. 

CA Institude for food and Development Policy Hal. 34 

28Stephen H. & Marcus N. 2001. Hunger and Human Right: The Politics of Famine in North Korea. 

US Committee for human right in North Korea ISBN 0-9771-1110-5  
29Constitution Of The Democratic People’s Republic Of Korea Loc. Cit 



 

43 
 

produksi pertanian pada saat itu. Sekitar 400.000 hektar lahan pertanian, 500.000 

orang diungsikan, dan berkurangnya produksi gandum 1,9 ton atau sekitar 30% biji-

bijian dari pasokan tahunan. Hingga munculnya kembali bencana banjir pada tahun 

1996 serta pada tahun 1997 diikuti dengan kekeringan yang parah. Kekeringan 

tersebut berdampak pada berkurangnya 10 sampai 20% waduk besar mengalami 

penurunan debit air dibawah batas normal, hingga 620 waduk kecil yang ada di Korea 

Utara hampir kosong. Kekeringan yang panjang dan turun nya hujan salju ringan 

pada musim dingin 1997 sampai 1998 mengakibatkan turunnya produksi biji-bijian 

sekitar 1,9 ton dan kekurangan sumber energi semakin memperparah situasi pada saat 

itu.30 

Krisis ekonomi, lingkungan dan demografi yang parah pada tahun 1990 yang 

terjadi Korea Utara pada saat itu belum diketahui oleh negara lain jumlah pasti 

mengenai kematian akibat dari krisis tersebut. Jumlah Korban meninggal pada saat 

itu bervariasi mulai dari perhitungan resmi pemerintah mencapai 220.000 dengan 

estimasi 3,5 juta dari NGO Korea Selatan dari data Good Friends. Kematian tersebut 

disebabkan karena munculnya penyakit. Pembaruan air minum dengan limbah dalam 

banjir menimbulkan munculnya penyakit gastrointestinal, yang menyebabkan 

dehidrasi khususnya pada anak-anak. Akibatnya sistem kekebalan tubuh yang mulai 

lemah akibat gizi buruk, hingga berakibat rentan terserang sejumlah penyakit.31 

Menurut laporan organisasi pangan dan pertanian PBB pada tahun 2004, populasi di 

Korea Utara adalah salah satu negara yang terparah mengalami kekurangan pangan di 

                                                           
30. Robert L. Worden, Op. Cit Hal. 156 
31Ibid. Hal.129 



 

44 
 

dunia. Walaupun ada aliran bantuan internasional sejak tahun 1990-an, tetapi belum 

ada peningkatan yang signifikan dalam tingkat gizi sejak tahun 1995.32 

Karena keadaan Korea Utara pada saat itu tidak ada akses bagi pengamat 

untuk melihat daerah yang terkena dampak langsung dari krisis tersebut. Hingga 

sebuah tim dari bipartisipan dari anggota staff kongres A.S mengunjungi Korea utara 

pada bulan Agustus 1998. Hasil pengamatan tim tersebut menemukan bahwa 

kematian terkait dengan masalah kelaparan di Korea Utara berjumlah 300.000 sampai 

800.000 per tahun. Akibat dari kelaparan yang begitu parah Korea Utara di paksa 

agar meminta bantuan Internasional, dan untuk pertama kalinya mengizinkan 

UNICEF dan program pangan FAQ ke setiap provinsi di Korea Utara.33 

2.1.3 Kurangnya Fasilitas Kesehatan Di Korea Utara 

Pemerintah Korea Utara secara tegas mengatakan bahwa pihaknya 

berkomitmen dan mampu menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya serta terpenuhinya 

hak mereka untuk makanan dan standart kesehatan yang baik.34 Dari UU tersebut 

dapat dilihat bahwa masyarakat Korea Utara berhak mendapatkan perawatan medis 

yang layak dan gratis bagi bagi seluruh kelas sosial, mulai dari anak-anak, orangtua 

hingga disabilitas. Namun pada kenyataannya fasilitas dan perawatan di Korea Utara 

masih kurang memenuhi hak-hak masyarakatnya. Adanya Hak yang diberikan dalam 

                                                           
32Stephen H. & Marcus N. 2001. Hunger and Human Right: The Politics of Famine in North Korea. 

US Committee for human right in North Korea ISBN 0-9771-1110-5 Hal. 11 
33 Robert L. Worden Loc. Cit 
34Amnesty Internasional. The Crumbling State of health in North Korea. Amnesty. Diakses dalam: 

http://www.amnesty.de/files/asa240012010en.pdf diakses pada (1/02/2017. 17.00 WIB) 
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fasilitas medis sampai asuransi sosial negara. tersebut telah diatur dalam UU Korea 

Utara pada artikel 72:35 

“Citizens are entitled to free medical care, and all persons who are no 

longer able to work because old age, illness or physical disability, the old 

and children who have no means of support are all entitled to material 

assistance. This right is ensured by free medical care, an expanding 

network of hospitals, sanatoria and other medical institutions, state 

social insurance and other social security systems.” 

Program kesehatan dari pemerintah Korea Utara yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan kesehatan regular nasional dimana program tersebut juga menambahkan 

praktik kebersihan. Pemeriksaan tersebut diadakan secara rutin di setiap, sekolah, 

pabrik, koperasi pertanian, kantor, dan unit militer. Pemeriksaan tersebut diberikan 

pemeriksaan tahunan yang lengkap dan pemeriksaan kondisi ringan bulanan. 

Perawatan kesehatan tersebut telah diatur hanya dokter yang pergi ke tempat-tempat 

tersebut atau individu pergi ke klinik setempat. Sesama anggota keluarga tidak 

diperbolehkan menemui dokter yang sama dan tidak ada pilihan dokter. Seorang 

individu diharuskan mengikuti perintah dokter yang telah ditugaskan tersebut, dan 

tidak diperbolehkan menolak pengobatan yang telah diberikan oleh dokter.36 

Rumah sakit medis yang diperuntukkan oleh pejabat tinggi partai dan pejabat 

pemerintah adalah rumah sakit pemerintah Pyongyang atau sering disebut dengan 

Klinik Ponghwa. Dokter dan direktur pertama klinik tersebut bernama Dr.Ch’oe Ung-

sam dokter senior Kim Il Sung yang lulus dari sekolah kedokteran Jepang dan juga 

bertugas sebagai Dekan Ch’ongjin Medical Collage. Tugas lain dari dokter tersebut 
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juga sebagai pengirim medis khusus yang menyediakan perawatan 24 jam 

dikuhususkan untuk Kim Il Sung dan Kim Jong Il serta layanan khusus untuk menteri 

kabinet dan pejabat teratas KWP. Rumah sakit tersebut memiliki pemanas dan kamar 

masing-masing pasien yang memiliki penyejuk udara, sofa, kursi dengan meja kopi.37 

Berbeda dengan rumah sakit khusus untuk pejabat, Korea Utara tidak 

memiliki Rumah sakit Khusus untuk anak-anak sanatorium penderita TB, anak-anak 

yang terkena penyakit TB diharuskan dirawat pada rumah sakit umum di 

P’yongyang. Dimana tempat tersebut memiliki sekitar 100 sampai 150 tempat tidur 

dengan ruangan yang besar yang menampung masing-masing kamar berisi 10 hingga 

15 pasien. Hanya rumah sakit modern yang memiliki tempat tidur dengan kasur, 

sedangkan sebagian rumah sakit umum hanya memiliki tempat tidur dari papan kayu 

yang mengharuskan pasien membawa tempat tidur mereka sendiri. Pengunjung 

rumah sakit juga tidak diperbolehkan masuk di kamar pasien, aturan tersebut 

mengisolasi pasien dari orang lain dan aturan tersebut diberlakukan untuk seluruh 

rumah sakit. Pasien tidak diperbolehkan meninggalkan kamar mereka serta mereka 

diharuskan mengambil makanan yang hanya di sediakan rumah sakit menggunakan 

kartu. Standar makan yang disedikan di rumah sakit umum di Korea Utara terbilang 

buruk. 38 

Banyaknya keluhan tentang pelayanan perawatan medis di Korea Utara adalah 

tentang kurangnya fasilitas medis dan biaya obat-obatan yang mahal, terutama 

antibiotik yang sangat di butuhkan untuk masyarakat Korea Utara. Obat-obatan yang 
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dibutuhkan untuk kalangan elit adalah obat yang impor dari Jepang, Rusia dan 

Tiongkok. Sedangkan obat anti biotik pada rumah sakit umum menggunakan obat 

yang diproduksi oleh negaranya sendiri, aturan atas persediaan obat-obatan yang 

langka hanya diberikan dengan wewenang dokter yang memberikan resep dengan 

obat-obatan yang tersedia. Obat-obatan modern seperti anti biotik dijual di apotek 

terbuka, hanya obat-obatan tradisional diproduksi sendiri yang tersedia di apotek 

terbuka. 

Hingga munculnya penyakit TB yang diakibatkan dari krisis ekonomi pada 

tahun 1990-an yang mana kelaparan yang telah memakan korban 1 juta orang atau 

lebih. Pada awalnya penyakit TB menyerang pada sistem kekebalan tubuh yang 

rentan atau lemah. Kelaparan menjadi salah satu masalah yang menimbulkan sistem 

kekebalan tubuh menjadi menurun hingga mengakibatkan mudahnya terserang 

penyakit TB. Sasaran dari penyakit tersebut terutama menyerang kalangan orang tua 

dan anak muda yang melemah saat asupan kalori yang dikomsumsi turun hingga 

banyak orang yang meninggal diakibatkan penyakit TB tersebut. Masalah kesehatan 

penyakit TB tersebut adalah masalah yang menjadi prioritas utama setelah perang 

saudara. Korea Utara berusaha untuk lebih melatih banyak dokter di perguruan tinggi 

kedokteran di Pyongyang, Hambung, Ch’ongjin dan Sariwon ditambah dengan 

adanya perguruan tinggi kedokteran yang baru yang didirikan di setiap provinsi.39 

Masalah penyakit TB pada suatu waktu dianggap sebagai penyebab utama kematian 

di Korea Utara. Pada tahun 2005 peringkat penyakit TB lebih tinggi dibanding daftar 
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penyakit kanker, penyakit jantung, stroke, serta penyakit pencernaan dan 

pernafasan.40  

Dampak kesehatan jangka panjang akibat kelaparan telah menampati urutan 

pertama sebagai salah satu kejadian terburuk pada abad ke 20 di Korea Utara 

ditambah dengan kekurangan bahan makanan dan kurangnya nutrisi bagi 

pertumbuhan anak-anak Korea Utara, yang juga mengganggu pertumbuhan populasi. 

Dibanding dengan Korea Selatan populasi Korea Utara lebih rendah. Korea Utara 

lebih membutuhkan perbaikan kesehatan dan nutrisi makanan yang baik. Adanya 

rezim Korea Utara yang lebih mementingkan pengeluaran militernya ini, lebih 

memperburuk keadaan Korea yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi, 

krisis pangan, maupun krisis kesehatan. 

Pasal 11 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya (ICESCR) yang berisi 

tentang Korea Utara adalah negara bagian yang mengakui adanya “memenuhi hak 

setiap inividu dalam standar hidup yang layak untuk dirinya dan keluarga, termasuk 

dalam pemenuhan makanan yang layak”. Pada artikel 12 mengakui “terpenuhinya 

hak setiap orang dapat menikmati standart kesehatan fisik dan mental”. artikel ini 

mewajibkan negara-negara anggota dalam mengambil langkah-langkah untuk 

mengurangi jumlah kematian dan kelahiran bayi, memberikan pelayanan yang sehat 

bagi anak-anak, memperbaiki fasilitas kebersihan lingkungan dan industri agar 
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terhindar dari munculnya penyakit endemik, menciptakan kondisi bantuan medis bagi 

orang yang sakit.41 

2.2 NGO Di Korea Utara 

Ketika Korea Utara meminta bantuan secara resmi pada tahun 1995, secara 

tidak langsung Korea Utara menerima bantuan kepada lawannya yaitu Korea Selatan. 

Korea Selatan menyumbang 150.000 ton gandum dan 150.000 ton gandum dari 

Jepang. Bantuan kemanusiaan yang ada di Korea Utara menjadi salah satu kegiatan 

yang dihubungkan dengan keadaan Korea Utara pada tahun 1990-an akibat dari krisis 

ekonomi, pangan dan kesehatan. Banyaknya aktor yang terlibat dalam memberikan 

bantuan seperti bantuan dari PBB, Organsasi Internasioal, dan negara-negara 

perorangan termasuk Amerika Serikat, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang dan negara-

negara  Eropa. Organsasi seperti NGO juga berpengaruh besar dalam memberikan 

bantuan di Korea Utara. Jenis dari bantuannya bervariasi mulai dari bantuan pangan, 

pemulihan pertanian dan hutan, bantuan ternak, bantuan kesehatan masyarakat dan 

perawatan kesehatan, pendidikan, dll.42 

Alasan Korea Selatan memberikan bantuan untuk Korea Utara adalah sebagai 

salah satu tindakan kemanusiaan dan kewajibannya sebagai negara tetangga untuk 

membantu sesama orang Korea. Bantuan yang dikirimkan Korea Selatan berupa 

bantuan yang tidak dapat digunakan untuk tujuan militer Korea Utara. Negara Lain 

seperti Amerika Serikat, juga memberikan bantuan makanan melalui badan PBB, 
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WFP atau melalui NGO. Tahun 1995 hingga 2003 Amerika Serikat mengumbangkan 

bahan pangan sebanyak 2 juta ton ke Korea Utara. dibawah pemerintahan Bush, 

bantuan tersebut hanya untuk Korea Utara.43 

Adanya kekhawatiran dari pihak Korea Utara pada saat Wakil Menteri Luar 

Negeri John Bolton pernah mengatakan “Berakhirnya Korea Utara”. Hal tersebut 

membuat pemerintah Korea Utara merasa ketakutan akan spionase, dan oleh karena 

itu pemerintah Korea Utara membatasi kegiatan pemantauan organisasi donor. 

Pemerintah Korea Utara telah membatasi pengiriman bantuan dari negara donor ke 

zona sensitif militer dan juga mencegah pekerja dari organisasi bantuan Internasional 

yang dapat berbicara bahasa Korea. Akibat dari pembatasan tersebut, banyak 

Organisasi Internasional yang mundur seperti Medecins San Frontieres (Doctors 

Without Borders), Oxfam dan asosiasi yayasan amal yang telah meninggalkan proyek 

bantuan kemanusian yang ada di Korea Utara. Namun ada pula yang Organisasi 

Interanasional lainnya menanggapi hal tersebut sebagai bentuk kekhawatiran dari 

pihak Korea Utara dan lebih menciptakan suasana yang lebih akomodatif bagi kedua 

belah pihak.44 Terkait dengan banyaknya NGO yang bekerjasama dengan Korea 

Utara, berikut ini adalah tabel nama-nama NGO berasal dari Korea Selatan hingga 

INGO yang bekerjasama dengan Korea Utara: 
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Tabel 2.3 Daftar Dewan NGO Korea kerja sama dengan Korea Utara45 

No. Nama Organisasi 

1. Green One Korea greenonekorea.or.kr Welfare & Environment   

2. Gyung-Nam Unification Agricultural Collaboration Cooperation  

gntongil.org Agriculture/ Medical aid/ Welfare & Environment/ 

Humanitarian Aid   

3. The Salvation Army Korea T erritory salvationarmy.or.kr Agriculture / 

Welfare & Environment / Emergency Aid   

4. Korea Food for the Hungry kfhi.or.kr ( Eng ) Agriculture / Medical Aid / 

Emergency Aid / Welfare & Environment   

5. International Corn Foundation icf.or.kr Agriculture / Welfare & 

Environment   

6. Good Neighbors goodneighbors.kr ( Eng ) Agriculture / Medical Aid / 

Welfare & Environment / Humanitarian Aid  

7. Good People goodpeople.or.kr Medical Aid / Welfare & Environment / 

Humanitarian Aid   

8. Nanum International inanum.org Medical Aid / Welfare & Environment   

9. Inter-Korean Kangwon Association Council*  No website Agriculture / 

Welfare & Environment   

10. Inter-Korea Cooperation & Development Council  No website 

Agriculture / Medical Aid / Welfare & Environment   

11. South-North Sharing Campaign sharing.net Agriculture / Humanitarian 

Aid 

12. Korea Peace Foundation snpeace.or.kr ( Eng ) Agriculture / Culture / 

Emergency Aid   

13. Korean Living Together Movement kltm.org Agriculture / Medical Aid / 

                                                           

45Verdier Shin & Marie Laure. 2014. 

the South Korean evangelical  response to the humanitarian crisis in North Korea (1995‐2012). Thesis 

submitted for the degree of PhD in Korean studies Diakses dalam: http:eprints.soas.ac.uk diakses pada 

( 26/04/ 2016. 09.01) Hal. 280-284 
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Welfare & Environment / Humanitarian Aid   

14. Jeju Center for Inter-Korea Exchange &Cooperation  jejunk-coop.or.kr 

Agriculture / Medical Aid / Welfare & Environment / Humanitarian Aid   

15. The Korean National Tuberculosis Association knta.or.kr 

16. The General Assembly of Presbyterian Church of Korea pck.or.kr ( Eng ) 

Agriculture / Medical Aid / Humanitarian Aid   

17. Korean Medical Association kma.org Medical Aid   

18. The Korean Association of People Sharing Love  No website Agriculture 

/ Welfare & Environment / Medical Aid / Humanitarian Aid   

19. SAM Care International samcare.org ( Eng ) Medical Aid   

20. Okedongmu Children in Korea okfriend.org ( Eng ) Medical Aid / 

Humanitarian Aid / Welfare & Environment   

21. Northeast Asia Foundation for Education and Culture  neafound.org 

22. Lighthouse Foundation lighthousekorea.org ( Eng ) Medical Aid / 

Emergency Aid / Humanitarian Aid / Welfare & Environment   

23. National Council of Saemaul Undong Movement  saemaul.net ( Eng ) 

Welfare & Environment / Humanitarian Aid  

24. Zero TB World zerotb.net Medical Aid   

25. Green Umbrella Child Fund Korea childfund.or.kr ( Eng ) Agriculture / 

Medical Aid / Emergency Aid / Humanitarian Aid   

26. Coal Sharing Movement* lovecoal.org Humanitarian Aid / Welfare & 

Environment   

27. New Millennium Life Movement  new2000.org Welfare & Environment   

28. Save the Children Korea sc.or.kr Welfare & Environment / Medical Aid   

29. Movement For One Korea krhana.org Agriculture / Medical Aid / 

Emergency Aid Welfare & Environment Education   

30. New World Nice People nwnp.kr Agriculture / Medical Aid Welfare & 

Environment / Emergency Aid   

31. Service For Peace Korea Foundation  sfp.or.kr Humanitarian Aid   

32. Medical Aid for Children healthchild.org Emergency Aid / Medical Aid   
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33. Korean Sharing Movement ksm.or.kr Emergency Aid / Medical Aid / 

Humanitarian Aid / Welfare & Environment   

34. Won-Buddhists Movement for Sowing Grace won.or.kr ( Eng ) Medical 

Aid / Humanitarian Aid 

35. World Vision worldvision.or.kr ( Eng ) Agriculture / Medical Aid / 

Emergency Aid / Welfare & Environment   

36. Eugene Bell Foundation eugenebell.org ( Eng ) Medical Aid   

37. Jeollanamdo Residents Interchange Association  unijn.or.kr Agriculture / 

Humanitarian Aid   

38. One Korea Buddhist Movement bubta.org Agriculture / Humanitarian Aid   

39. Paper Culture Foundation paperculture.or.kr   

40. Good Hands goodhands.or.kr ( Eng ) Humanitarian Aid / Agriculture / 

Emergency Aid / Welfare & Environment   

41. Nation Reconciliation Committee caminjok.or.kr Humanitarian Aid   

42. Committee for the reconciliation of the Korean People  hwahai.cbck.or.kr 

Medical Aid / Humanitarian Aid   

43. Korea Unification Network kuninet.or.kr Medical Aid / Agriculture / 

Humanitarian Aid / Welfare & Environment   

44. 3000  The Corea Peace3000 peace3000.net Agriculture / Humanitarian 

Aid / Welfare & Environment   

45. Forest For Peace peaceforest.or.kr Welfare & Environment   

46. GreenTree Charity Foundation greentreekorea.org Medical Aid / 

Humanitarian Aid 

 

 NGO Internasional 
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2.4 Tabel NGO Internasional yang masih aktif di Korea Utara46 

No. Nama Organisasi 

1. Premiere Urgence 

2.  Save the Children 

3. Concern Worldwide 

4. Welt Hunger Hilfe (German Agro Action) 

5. Triangle and Handicap International 

6. The Mennonite Central Committee (Canada) 

7. First Steps (Canada) 

8. The Eugene Bell Foundation (US/South Korea) 

9. Christian Friends of Korea (US) 

10. Mercy Corps (US) 

11. World Vision (US) 

12. Samaritian’s Purse (US) 

13. Adventist Disaster Response Agency (US) 

14. Global Resources Services (US) 

15. American Friends Service Committee (US) 

16. The Canadian Food Grains Bank and the Hanns seidel and Friedrich 

Naumann Foundations (Germany) 

 

Adanya NGO tersebut dapat meringankan masalah yang dihadapi oleh Korea 

Utara. Adapun pembatasan dari Korea Utara juga menimbulkan banyaknya NGO 

yang kesulitan dalam bekerjasama dengan Korea Utara. Hambatan yang dihadapi 

oleh NGO tersebut mulai dari pembatasan bantuan, kurangnya biaya atau dana 

bantuan hingga kurangnya informasi tentang Korea Utara. Seperti yang diketahui 
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Korea Utara terlalu tertutup dengan dunia luar, hingga keadaan yang sesungguhnya 

terjadi pun kurang diketahui oleh banyak pihak hingga NGO yang bekerja sama 

dengan Korea Utara harus memiliki orang dalam untuk memantau perkembangan 

yang terjadi disana.47 

Bantuan NGO seperti Japan’s aid program for North Korea, Cesei (Italy), 

GAA German Action (European Union funded), Concern World Wide (Ireland), EU 

funded, NGO tersebut sering mengalami kesulitan bekerja dengan Korea Utara NGO 

mulai dari mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan kurangnya dana 

bantuan. Bantuan dana dari jepang tidak sebanyak jumlah bantuan dana dari Amerika 

dan Korea Selatan.48 Perbedaan Eugene Bell dengan NGO-NGO lainnya yang ada di 

Korea Utara yaitu Eugene Bell Foundation mempunyai program khusus di mana 

setiap tahunnya mengadakan kunjungan langsung ke Korea Utara. Eugene bell 

Foundation hanya khusus memberikan bantuan medisnya di Korea Utara. Perizinan 

Eugene Bell Foundation dalam pengiriman bantuan medisnya lebih mudah 

dibandingkan dengan NGO lainnya.  

2.3 Eugene Bell Foundation Di Korea Utara 

Masuknya Eugene Bell Foundation di Korea Utara pada saat itu di karenakan 

adanya bentuk kekhawatiran akibat banyaknya korban yang meninggal. Akibat dari 

Korea Utara yang mengalami krisis ekonomi dan penurunan pertaniannya, hingga 

munculnya penyakit TB yang menjadi masalah utama Korea Utara setelah terjadi 
                                                           
47Kenneth quinines. 2000. The Agriculture situation in the Democratic People’s Republic of Korea. 

Director, Northeast Asia Project. Mercy Corps Internasional diakses dalam: 

http://www.ckquinones.com diakses pada (20/04/2016. 10.53 WIB) 
48Ibid. Kenneth quinines 
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perang saudara. Korea Utara sendiri menjadi negara yang tertutup dengan negara lain 

dengan mengisolasikan masyarakatnya dalam aturan pemimpinnya pada saat itu. 

Korea Utara menjadi negara yang anti terhadap paham barat pasca terjadinya perang 

saudara dengan Korea Selatan yang pada saat itu dibantu oleh kekuatan Amerika 

Serikat. 

Eugene Bell Foundation adalah NGO yang didirikan dan dipimpin oleh 

seorang professor bernama Stephen Linton. Stephen Linton lahir di Philadelphia pada 

tahun 1950 dan dibesarkan di Korea serta memiliki istri yang berasal dari Korea yang 

bernama Hyun-a-Lee, ayah dari Stephen Linton adalah seorang Southern misionaris 

Presbyterian generasi ketiga. Pertama kali mengunjungi Korea Utara sebagai 

pengamat tennis meja Internasional. Pada kunjungannya saat itu juga memfokuskan 

penilitian pasca sarjana Universitas Columbia yang dia tempuh tentang Korea Utara. 

Setelah menyelesaikan studinya Stephen Linton mengajar studi di Korea dan bekerja 

sebagai konsultan untuk berbagai proyek yang berkaitan dengan Korea Utara. 

Termasuk proyek untuk upaya pendeta Graham mengembangkan Hubungan dengan 

Korea Utara pada saat itu yang dipimpin oleh Kim Il Sung.49 Stephen Linton selama 

30 tahun mengajar dan penelitian di Korea, sebanyak 80 kali telah mengunjungi 

Korea Utara sejak tahun 1979 dan 24 tahun telah bekerja memberikan bantuan 

kemanusiaan di Korea Utara. Dr. Stephen Linton juga menerima gelar bachelor of 

Arts dari Universitas Yonsei di Seoul, Korea, Master of Divinity dari Korea 

                                                           
49Testimony Of Stephen Linton, Ph. D. Chairman, Eugene Bell Foundation Before The Senate 

Subcommittee On East Asian And Pacific Affairs. 2003. Hal. 1 
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Theological Seminary, dan Master of philosophy dan Ph.D studi Korea dari Columbia 

University.50 

Eugene Bell Foundation diambil dari nama seorang misionaris Gereja 

Presbyterian Selatan di Amerika Serikat yang di kirim ke Korea. Pada saat 

kunjungannya tersebut Stephen Linton mulai tertarik mempelajari Korea. Stephen 

Linton juga ditunjuk sebagai Associate of Columbia University’s Center For Korean 

Research, yang bertugas mengatur dan memimpin delegasi akademisi ke Pyongyang 

serta berfungsi sebagai konsultan untuk banyak organisasi yang tertarik 

mengembangkan kontak dengan Korea Utara. Hingga pada tahun 1991 Stephen 

Linton menjadi Konsultan Khusus Billy Graham dari tahun 1991 sampai 1995, 

bertugas mendampingi pendeta Graham dalam kunjungannya di Korea Utara 

menemui presiden Kim Il Sung. Dr. Stephen Linton juga membantu merancang dan 

mengirimkan klinik gigi ke rumah sakit Palang Merah Korea Utara yang disponsori 

oleh Pendeta Billy Graham.51 

Eugene Bell Foundation Didirikan pada tahun 1995 di 207 C Street SE, 

Washington, DC, 20003 US. Eugene Bell Foundation memiliki dua kantor yang 

didirikan di Wasington, DC dan Seoul Korea Selatan, yang mana dapat 

mempermudah mengkoordinasikan pekerjaan dengan pendonor, kontraktor dan 

rekan-rekan Korea Utara.52  Eugene Bell Foundation merupakan sebuah organisasi 

                                                           
50Op. Cit. Testimony Of Stephen Linton 
51 Eugene bell.org History. Diakses dalam: http://www.eugene-bell.org/our-story/history/  diakses pada 

(27/11/2017 00.56 WIB) 
52Arirang. The Innerview ep.185  Stephen Linton diakses dalam: 

http://www.youtube.com/wactch?v=Y5GbPx_CIeM diakses pada (17/04/2016. 07.02 WIB) 
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amal Kristen yang terdaftar di Amerika Serikat yang memberikan kebutuhan khusus 

untuk warga Korea Utara di dalam dan di luar negeri. Organisasi ini mensponsori 

program, proyek, dan pertukaran ilmu yang bersifat kemanusiaan dengan fokus pada 

pengobatan diaknosis dan pengobatan Tuberkulosis.53 Eugene Bell memilih fokus 

dengan bantuan medisnya dalam mengatasi masalah TB dikarenakan, Korea Utara 

telah berjuang melawan masalah Tuberkulosis (TB) epidemi selama lebih dari 2 

dekade.54  

Eugene Bell Foundation merupakan NGO yang dirancang khusus untuk 

Korea Utara bertugas memberikan penelitian kritis, pengajaran dan konsultasi. 

Hingga pada tahun 1996 Eugene Bell Foundation mulai memberikan bantuan pangan 

ke Korea Utara sekitar 10.000 ton gandum, dari sumbangan seorang dermawan AS 

dan Korea Selatan.55 Terkait dengan sumbangan dari dermawan yang telah 

mendonorkan bantuannya melalui Eugene Bell Foundation, berikut ini merupakan 

tabel jumlah pendapatan dan pengeluran dari Eugene Bell Foundation: 

 

 

                                                           
53Amnesty Internasional. The Crumbling State of health in North Korea. Amnesty. Diakses dalam: 

https://www.amnesty.de/files/asa240012010en.pdf  diakses pada (1/02/2017. 17.00 WIB) 
54Tuberkulosis adalah penyakit yang menular melalui udara kemudian cara penyebarannya melalui 

batuk, bersin atau hanya berbicara orang dapat terlular penyakit TB dengan cepat. TB menyerang 

bagian paru adalah bentuk yang paling umum terjadi, tetapi penyakit ini dapat menyebar ke bagian lain 

dari tubuh, seperti tulang atau sistem syaraf. Pada umumnya gejala yang dialami penderita TB yaitu 

batuk terus-menerus, penurunan berat badan dan berkeringat saat malam hari. 
55 Ibid. History 
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Tabel 2.5 Jumlah pendapatan dan pengeluaran Eugene Bell Foundation56 

Tahun Jumlah pendapatan Jumlah pengeluaran 

2012 2..166.936 1.070.731 

2013 2.056.006 1.899.171 

2016 2.854.938 2.854.938 

 

Pada saat ini Stephen Linton menjabat sebagai ketua dari Eugene Bell 

Foundation. Organisasi ini awalnya memberikan bantuan berupa bahan makanan 

yang pada tahun 1996 Korea Utara mengalami Krisis ekonomi dan munculnya 

bencana alam. Eugene Bell Foundation melaporkan pemerintah Korea Utara dalam 

kesehatan pada tahun 1960-1970 mengalami kemajuan dalam sistem pengobatan, 

akan tetapi pada tahun 1990 akibat krisis ekonomi pengobatan di Korea Utara 

memburuk yaitu ketika pabrik farmasi dan peralatan medis mulai ditutup.57  

Hingga pada tahun 1995 Eugene Bell Foundation mulai memberikan bantuan 

medis berupa obat-obatan dan perawatan medis untuk melawan penyakit TB di Korea 

Utara. Pada tahun 1997 Eugene Bell Foundation lebih memfokuskan bantuan di 

Korea Utara ialah untuk melawan penyakit TB yang pada saat itu telah menjadi 

masalah yang menjadi prioritas utama Korea Utara. Secara langsung Kementerian 

Kesehatan Korea Utara pada saat itu meminta kepada Eugene Bell Foundation untuk 

                                                           
56 Eugene Bell Foundation (Korea) and Eugene Bell Foundation, INC.(US), diakses dalam 
http://www.eugene-bell.org/media/FY2013_Eugene-Bell_Consolidated_AUDIT-REPORT.pdf, diakses 
pada (18/04/2018 20.57WIB) 
57Op. Cit. Amnesty Internasional 

http://www.eugene-bell.org/media/FY2013_Eugene-Bell_Consolidated_AUDIT-REPORT.pdf
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mengatasi masalah TB.58 Kementerian Kesehatan masyarakat/MOPH Korea Utara 

secara formal meminta Stephen Linton untuk memfokuskan penelitiannya terhadap 

TB. Hal tersebut terjadi dikarenakan Wakil Menteri Choe Chang Sik mengetahui 

bahwa pengalaman Stephen Linton yang dahulu pernah menjadi pasien TB dan juga 

orangtua dari Stephen Linton sendiri telah mendirikan serta mengarahkan sebuah 

Klinik dan sanitasi TB di Korea Selatan selama 30 tahun.59 

Dokter dari Eugene Bell Foundation bernama Dr. Kwonjune (KJ) Seung dari 

Stanford School Of medicine dan bergabung dengan Partners In Health (PIH) di Peru 

pada tahun 2001. Bekerja pada peningkatan diagnosis dan pengobatan MDR-TB di 

seluruh negeri. Pada saat itu Dr Seung telah bekerja sama dengan kementerian 

kesehatan di berbagai negara dalam meningkatkan akses perawatan untuk penyakit 

yang sulit disembuhkan seperti HIV dan MDR-TB. DR. Seung juga memegang posisi 

akademik di Harvad Medical School dan Brigham serta rumah sakit wanita di 

Boston, yang mana telah melakuakan penelitian untuk hasil pengobatan dan efek 

samping dari pengobatan MDR-TB.60 

Adanya Eugene Bell Foundation di Korea Utara menjadi salah satu bentuk 

kejadian yang langka dilihat di Korea Utara, karena Eugene Bell Foundation sendiri 

adalah NGO yang berbasis Amerika. Hal tersebut merupakan kejadian yang sangat 

tidak biasa, jika dilihat Korea Utara yang anti terhadap paham barat akan tetapi 

menerima adanya bantuan dari Eugene Bell Foundation. Eugene Bell Foundation 

                                                           
58Eugene Bell.org. History diakses dalam: http://www.eugene-bell.org/our-%20story/history/ diakses 

pada (2/04/2016 03.47 WIB) 
59Ibid. Hal. 1-2 
60 Ibid.  
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sendiri muncul diakibatkan adanya ketidakmampuan Korea Utara dalam mengatasi 

masalah kesehatan masyarakatnya. 

Korea Utara hanya berfokus pada kekuatan politik elit militernya. Hingga 

masyarakat biasa yang tinggal di Korea Utara harus mengikuti perintah pemimpin 

nya yang pada saat itu dianggap terlalu berfokus pada kekuatan militer dan 

pertahanan negaranya sehingga hak kesejahteraan masyarakatnya kurang 

diperhatikan. Hingga terjadinya bencana alam menjadi suatu peringatan untuk Korea 

Utara agar lebih memerhatikan masyarakatnya. Seperti terjadinya banjir sampai 

kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan banyaknya korban meninggal akibat 

pasokan bahan pertanian dan pangan yang turun. Kemiskinan dan kelaparan di 

rasakan warga Korea Utara pada saat itu sampai munculnya penyakit TB yang 

memperburuk keadaan Korea Utara. Eugene Bell Foundation muncul sebagai NGO 

charity yang berlandaskan sifat kemanusian membantu Korea Utara dalam mengatasi 

masalah TB yang terjadi pada saat itu.  

Pengobatan dari Eugene Bell Foundation juga telah bekerja di Korea Utara di 

12 Provinsi yaitu: Sonchon, Ryongsong, Dongdaewon, Botonggang, Kangso, 

Songsan, Yangdok, Sadong, North Hwanghae, Ryokpo, Kaesong, South Hwanghae.61 

Berikut merupakan gambar peta pengobatan Eugene Bell Foundation di Korea Utara: 

 

 

                                                           
61Ibid. History   

Gambar 2.1 Peta pengobatan Eugene Bell di Korea Utara 
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Awal dari terbentuknya Eugene Bell Foundation yaitu berawal dari Christian 

Friends of Korea yang memulai sebuah organisasi resmi berbasis di Black Mountain, 

North Carolina. Organisasi tersebut dijalankan di bawah nama Eugene Bell 

Centennial Foundation. Saat kunjungan Billy Graham di Korea Utara pada awal 

1990-an, kunjungan tersebut diperuntukkan untuk menjalin koneksi untuk 

bernegosiasi dan menjalin keakraban. Pada tahun 1998, Eugene Cetennial Foundation 

ini diorganisasikan menjadi dua dan berganti nama menjadi Kristian Friends of Korea 

dan Eugene Bell Foundation yang terdaftar di Maryland. Setiap organisasi tersebut 

bekerja secara terpisah untuk melawan TB di provinsi yang berbeda.62 

Anggota dari Eugene Bell Foundation terdiri dari Stephen Linton sebagai 

ketua, James H. Lim sebagai wakil Dr. Kj Seung sebagai direktur medis, dan anggota 

direksi US yaitu: Dr Benjamin S. Lee M.D, Hong Sup Kim, Dr. David Hershey 

                                                           
62Op. Cit. Verdier Shin & Marie Laure Hal 38-39 
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Hopper M.D, Se Heum Hong, Brian Park, Ed Bachrach, Taewon Jonathan kim, 

Edward Matthew Dougherty.63 Eugene Bell juga membuka lowongan bagi 

masyarakat yang ingin bekerja secara sukarela dalam menangani masalah penyakit 

TB. Rata-rata yaitu mahasiswa dan warga yang ada Di Korea Selatan ingin 

membantu. Eugene Bell Foundation juga mendapatkan bantuan bantuan dana dari 

sistem pendonor, seperti salah satu sponsor Astronout Korea pertama Soyeon Yi, 

pemilik Burim Components, Rev. Myung Hyuk Kim, Chairman, Korea Evangelical 

Fellowship, Eddie Pasternak a 1st grade student at Seoul Foreign School, Kim Soon 

Ae Missionary and member of the spring 2009 Delegation, Sarah Carpenter Teacher 

at the Seoul Foreign School, Autumn 2009 Delegation, Maria Cho Patient Sponsor 

Spring 2015 Delegation dan Christophe Berard Fr. Daegen Ha.64 Berikut ini 

merupakan bagan keanggotaan dari Eugene Bell Foundation: 

                                                           
63Eugene bell.org. Team Members diakses dalam: http://www.eugene-bell.org/our-story/team/ diakses 

pada (2/04/2017. 07.09 WIB) 
64Eugene bell.org. Sponsor Strories diakses dalam: http://www.eugene-bell.org/our-work/sponsor-

stories diakses pada (2/04/2016. 03.47 WIB) 



64 

Eugene Bell Foundation

ketua 

Stephen Linton

Direksi US

Dr Benjamin S. 
Lee M.D

Hong Sup Kim

Dr. David 
Hershey Hopper 

M.d
Se Heum Hong

Brian Park Ed Bachrach

Taewon Jonathan 
Kim

Edward 
Dougherty

wakil

James H. Lim

Direktur Medis

Kj. Seung

Bagan 2.1  Anggota Eugene Bell Foundation 


