
11 
 

BAB II 

PENINGKATAN STATUS KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA-

KOREA SELATAN: SEBUAH STUDI PERBANDINGAN 

 

 

 Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dibuka 

sejak tahun 1973, sementara hubungan konsuler telah dibuka tujuh tahun 

sebelumnya yakni pada tahun 1966. Kedua negara terus berupaya meningkatkan 

hubungan dan kerjasama baik bilateral, regional, maupun multilateral. Korsel 

menawarkan peluang yang baik sebagai sumber modal/investasi, teknologi dan 

produk-produk teknologi. Korsel menjadi alternatif sumber teknologi khususnya 

di bidang heavy industry, IT dan telekomunikasi. Di lain pihak, Indonesia dengan 

pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam beberapa dekade terakhir menawarkan 

peluang pasar yang sangat besar, sumber alam/mineral, dan tenaga kerja (KBRI 

Seoul, Korea Selatan, n.d.).  

Dalam rangka peningkatan intensitas kerjasama antar kedua negara, 

inisiatif-inisiatif baru dalam hubungan bilateral terus diciptakan melalui kemitraan 

yang mencakup tujuan-tujuan strategis kedua negara. Upaya terbaru pemerintah 

kedua negara yaitu peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korsel 

menjadi khusus. Peningkatan ini ditandai dengan perluasan sektor kerjasama 

sekaligus spesifikasi bidang kerjasama, hingga penambahan nilai kerjasama sesuai 

dengan visi-misi pemimpin negara saat ini. 

 Bab ini memaparkan mengenai perubahan status kemitraan strategis antara 

Indonesia dan Korsel. Bagian pertama akan membahas kemitraan strategis kedua 

negara. Bagian ini menyoroti kemitraan strategis sebelum berubah status menjadi 

khusus. Bagian kedua akan membahas kemitraan strategis khusus setelah 

dilakukan peningkatan status. Kemudian bagian ketiga akan membahas mengenai 

perbandingan antar kedua tahapan status kemitraan strategis Indonesia dan Korsel. 

Bagian terakhir adalah kesimpulan. Argumen utama bab ini adalah perbedaan 

mendasar dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan sebelum 

dan sesudah peningkatan status terletak pada tiga poin yaitu; nilai yang dibawa 
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oleh pemimpin negara dalam kebijakan luar negerinya, sektor kerjasama dan 

mekanisme kerjasama antara kedua negara.  

 

II.1 Kemitraan Strategis Indonesia-Korsel Era Presiden SBY  

 Korsel merupakan salah satu mitra strategis yang penting bagi Indonesia. 

Hubungan dan kerjasama bilateral kedua negara memasuki kemitraan strategis 

yang ditandai dengan penandatanganan Joint Statement on Strategic Partnership 

to Promote Friendship and Cooperation in the 21
st
 Century oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Roh Moo Hyun pada tanggal 4 

Desember 2006 di Jakarta. Joint Statement ini mencakup tiga pilar kerjasama, 

yaitu: 1) kerjasama politik dan keamanan; 2) kerjasama ekonomi, perdagangan 

dan investasi; dan 3) kerjasama sosial budaya (KBRI Seoul, n.d.).  

 Presiden SBY mengunjungi Korsel pada 24 Juli 2007. Kunjungan ini 

diikuti oleh beberapa pejabat terkait antara lain; Menko Perekonomian Boediono 

dan beberapa jajaran menteri lainnya. Pertemuan bilateral antara kedua negara 

membahas agenda penandatanganan beberapa dokumen lanjutan dari Joint 

Statement on Strategic Partnership yang sudah digagas sejak Desember 2006 

(Suhartono, 2007). Joint Statement ini merupakan sebuah upaya peningkatan 

hubungan bilateral antara Indonesia dan Korsel. Melalui kesepakatan ini, kedua 

negara menegaskan kembali persahabatan dan aspirasi bersama untuk 

perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemajuan. Kedua negara juga menegaskan 

kembali nilai demokrasi bersama dan visi perekonomian terbuka dan kompetitif 

(Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2007).  

Dalam Joint Statement yang disepakati oleh kedua pemimpin negara, juga 

dibentuk Joint Task Force on Economic Cooperation untuk menyediakan 

mekanisme praktis bagi kedua negara untuk mengeksplore perdagangan dan 

investasi di kedua negara. Mekanisme ini juga digunakan untuk mencapai 

beberapa tujuan yaitu: 1) menggandakan nilai perdagangan dan investasi; 2) 

meningkatkan potensi wisata melalui peningkatan jumlah turis; 3) 

mempromosikan partisipasi aktif sektor privat untuk pengembangan infrastruktur 

di Indonesia; 4) meningkatkan kerjasama di bidang energi terbarukan; 5) 
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meningkatkan keamanan energi dengan mempromosikan kerjasama bilateral 

dalam bidang eksplorasi dan ekploitasi energi khususnya minyak dan gas; 6) 

menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan proyek kehutanan, hutan 

industry, joint research program, bioteknologi, pembangunan kapasitas dan 

investasi bioenergi serta proyek percontohan dalam bidang 

Afforestation/Reforestation and Clean Development Mechanism (A/R CDM); 7) 

memperluas kerjasama industri pertahanan termasuk produksi bersama sebagai 

penguatan kerjasama bilateral di bidang pertahanan; 8) Mempromosikan 

kerjasama penempatan pekerja Indonesia di bawah mekanisme Employment 

Permit System (EPS); 9) mendukung proyek Indonesian National Disaster Early 

Warning System; 10) mempromosikan kerjasama bilateral untuk penggunaan 

energi nuklir secara damai; 11) meningkatkan kerjasama teknologi, informasi dan 

komunikasi termasuk e-government, e-bussiness, dan pelatihan vokasi di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2007). 

 Selain di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi, kedua pemimpin 

negara juga berkomitmen untuk mempromosikan kerjasama budaya dan 

memperkuat kerjasama di bidang pemuda dan olahraga. Indonesia juga 

memberikan dukungan terhadap 2012 World Expo di Yeosu, Korsel, yang 

memamerkan kerjasama yang intens antar kedua negara di kancah internasional. 

Dalam kunjungan kenegaraan itu, dilaksanakan penandatanganan 14 dokumen 

perjanjian kerjasama di berbagai bidang, meliputi; ekonomi, pembangunan 

infrastruktur, dan energi. Dokumen-dokumen tersebut merupakan penunjang 

implementasi kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Melalui 

penandatanganan tersebut, pelaksanaan program kerjasama dilandasi oleh 

kesepakatan bersama untuk tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak 

(Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2007). 

 Pilar utama dalam kerjasama antara Indonesia dan Korsel era SBY adalah 

ekonomi, perdagangan dan investasi. Perjanjian-perjanjian yang ditandatangani 

sebagai tindak lanjut Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel mendorong 

kedua negara membentuk Joint Task force on Economic Cooperation (JTF-EC) di 

tahun 2007. Kemudian pada tahun 2011 JTF-EC  direvitalisasi menjadi Working 
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Level Task Force Meeting  (WLTFM)
1
 yang melakukan pertemuan dua kali 

setahun untuk mengakomodasi perkembangan yang signifikan dalam kerjasama 

ekonomi. WLTF ini sekaligus mewadahi working group di berbagai bidang 

kerjasama, mulai dari kehutanan hingga investasi.  Terbinanya hubungan ekonomi 

melalui wadah yang jelas mendorong pertumbuhan investasi Korea Selatan 

terhadap Indonesia mencapai US$ 2.2 miliar di tahun 2012 (KBRI Seoul, Korea 

Selatan, n.d.). Investasi Korsel di Indonesia terutama pada sektor industri 

elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, 

perbankan, dan perhotelan berkembang pesat melalui aliran dana investasi dari 

perusahaan-perusahaan besar Korsel antara lain POSCO (Pohang Iron and Steel 

Company) yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, Hankook tire 

dalam industri otomotif, Lotte Group dalam bidang perdagangan dan retail, serta 

Cheil Jedang Group yang bergerak di bidang agraris (KBRI Seoul, Korea Selatan, 

n.d.). 

 Perjanjian bilateral dalam bidang minyak dan gas, dikemas dalam bentuk 

Joint Committee on Energy. Peningkatan kerjasama sektor energi ditandai dengan 

dibentuknya Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF). IKEF merupakan wadah 

tindak lanjut dari Letter of Agreement (LOA) antara PT. Pertamina dengan SK 

Corporation mengenai revamping kapasitas kilang minyak di Dumai, serta Letter 

of Intent (LOI) antara PT Pertamina (Persero) dengan KNOC dan SK Corporation 

dalam kerjasama Joint Corporation on E&P Project (Kementerian Energi dan 

Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2011). 

Sedangkan dalam bidang kehutanan dan ekowisata, perjanjian antara kedua 

negara telah terlaksana melalui pembangunan Sentul Eco Edu tourism Forest 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).  

 Sebagian besar perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia-Korsel dalam 

naungan Joint Statement on Strategic Partnership telah dilaksanakan melalui 

mekanisme forum-forum bilateral, pembentukan kelompok kerja, dan 

pembentukan wadah pembahasan dan monitoring lebih lanjut. Selanjutnya, bagian 

                                                           
1
 WLTFM merupakan sebuah wadah bentukan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan dalam 

kerjasama Kemitraan Strategis. Fungsinya adalah untuk memonitor implmentasi berbagai 

kesepakatan yang dicapai ole masing-masing WLTF (KBRI Seoul, n.d.). 
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kedua akan membahas mengenai peningkatan status dalam kemitraan strategis 

antara kedua negara.  

 

II.2 Kemitraan Strategis Khusus Indonesia-Korsel Era Presiden Joko 

Widodo  

 Peningkatan status khusus pada kemitraan strategis antara Indonesia dan 

Korsel dilaksanakan pada 9 November 2017 melalui kunjungan kenegaraan 

Presiden Moon Jae In ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, kedua pemimpin 

negara menyepakati Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace dengan 

memperluas sektor kerjasama di empat bidang yaitu; pertahanan dan urusan luar 

negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people-to-people 

exchanges, dan kerjasama di tingkat regional dan global (Lee, 2017). Dalam 

pernyataan pers, Presiden Jokowi menyambut baik peningkatan status kemitraan 

strategis antara Indonesia dengan Korsel dengan penekanan pada sektor industri di 

Indonesia. Sementara itu, Presiden Moon Jae In menyampaikan bahwa ia dan 

Presiden Jokowi memiliki kesamaan dalam visi mengutamakan rakyat dan 

pengembangan ekonomi yang bersifat toleran. Berdasarkan hal tersebut, 

kunjungan kali ini menjadi kesempatan bagus untuk menumbuhkan kepercayaan 

bersama. Presiden Moon Jae In juga menyebut bahwa kepercayaan bersama akan 

menjadi pondasi yang kuat dalam hubungan bilateral antar kedua negara (Waluyo, 

2017).   

 Kedua negara memiliki kesamaan aspirasi dalam meningkatkan manfaat 

kerjasama bilateral ke jenjang yang lebih luas, lebih dari sekedar konteks bilateral. 

Keduanya sepakat untuk meningkatkan kontribusi lebih terhadap perdamaian, 

stabilitas keamanan, dan kesejahteraan baik di kawasan maupun di dunia, 

sehingga dilakukan peningkatan status menjadi Special Strategic Partnership atau 

Kemitraan Strategis Khusus. Kemitraan ini lebih berfokus pada kerjasama konkret 

kedua negara dan masyarakat di berbagai bidang, terutama industri kunci dan 

infrastruktur (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017).  

 Melalui Joint Statement ini, kedua negara berupaya untuk meningkatkan 

kerjasama strategis dengan membangun hubungan yang lebih intens melalui 



16 
 

mekanisme pertemuan two-plus-two
2
, terutama dalam bidang pertahanan dan 

urusan luar negeri untuk mengatasi isu kepentingan bersama. Lebih dari itu, 

mekanisme ini dibuat untuk  menunjukkan bahwa kerjasama dalam bidang 

industri pertahanan merupakan simbol kepercayaan yang kuat antar satu sama 

lain. Peningkatan status ini juga menandai perluasan kerjasama dalam industri 

pertahanan dengan pembangunan kapasitas, penelitian dan pengembangan, serta 

joint production (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017). 

 Upaya penguatan kerjasama di bidang ekonomi dan kesejahteraan antar 

kedua negara dilakukan melalui peningkatan dalam bidang-bidang kerjasama 

yang sudah ada. Dalam bidang kerjasama ekonomi untuk kesejahteraan, kedua 

pemimpin negara menyebutkan bahwa perdagangan dan investasai adalah 

kendaraan utama untuk meningkatkan volume perdagangan menjadi US$30 

milyar di tahun 2022. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi peningkatan iklim 

investasi yang kondusif di Indonesia dan mengajak perusahaan Korea Selatan 

untuk mengembangkan investasi di Indonesia, terutama di bidang-bidang yang 

mendukung akselerasi industrialisasi, pengembangan infrastruktur dan 

konektivitas, serta pertumbuhan dan perkembangan regional (Kementerian Luar 

Negeri Indonesia, 2017). 

Selain itu, mengingat bahwa kedua pemimpin memiliki kesamaan tujuan 

untuk mempromosikan ekonomi berbasis kerakyatan dan pertumbuhan inklusif, 

keduanya sepakat untuk menguatkan kerjasama yang menguntungkan rakyat 

dengan melaksanakan kerjasama dalam proyek infrastruktur berupa manajemen 

perairan, transportasi, perumahan yang terjangkau, dan pembangkit listrik untuk 

menunjang kualitas hidup. Untuk mengembangkan kesejahteraan bersama ke 

level yang lebih tinggi, kedua negara sepakat menaikkan hubungan ekonomi 

dengan memfasilitasi investasi di “mesin” pertumbuhan baru termasuk di 

dalamnya pariwisata, industri konten (content industry), energi ramah lingkungan, 

kesehatan dan layanan medis, serta teknologi informasi. Presiden Joko Widodo 

mengundang partisipasi yang lebih besar dalam perkembangan ekonomi digital 

                                                           
2
 Two plus two meeting atau pertemuan 2+2 merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk 

mengadakan pertemuan diplomatik setingkat menteri. Tujuannya adalah untuk membahas  

kepentingan strategis antar dua negara (Rana, 2018). 
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untuk mendukung tujuan Indonesia untuk memiliki 1000 digital startup baru yang 

bernilai US$10 milyar di tahun 2020 (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017). 

Dalam sektor pariwisata, kedua negara setuju untuk mempromosikan two-

way tourism dengan mempermudah urusan visa bagi turis Indonesia ke Korsel. 

Selain itu Indonesia mengundang kerjasama perusahaan Korsel dalam 

pembangunan sektor pariwisata baru (the 10 New Balis). Di sisi lain, kedua negara 

juga sepakat untuk bekerjasama di bidang maritim dengan menandatangani 

Implementation Agreement on Establishing the Joint Maritime Research Centre. 

Di bidang kehutanan kedua pemimpin juga meningkatkan kerjasama dalam 

menghadapi isu perubahan iklim, hutan tanaman indsutri, rekreasi hutan dan eko-

wisata. Hal ini difasilitasi melalui Agreement on the Establishment of the Asian 

Forest Cooperation Organization (AFoCO) (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 

2017). Pada kesempatan itu, kedua pemimpin menyaksikan peyelesaian 

penandatanganan MOU dalam bidang transportasi dan industri. Dalam bidang 

transportasi Korsel setuju untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan 

Indonesia. Sedangkan dalam bidang industri keduanya setuju untuk memperkuat 

kerjasama yang sedang berjalan pada sektor besi dan industri petrokimia 

(Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2017). Selain beberapa sektor yang sudah 

ada, kedua negara juga mempromosikan people-to-people exchange dengan saling 

mendukung ajang olahraga di kedua negara; Olympic and Paralympic Winter 

Games PyeongChang 2018 dan 2018 Asian di Jakarta dan Palembang. Dengan 

mendukung event olahraga, kedua pemimpin berharap dapat menjadikan kegiatan 

ini sebagai ajang mempromosikan perdamaian dan meningkatkan pertukaran 

masyarakat secara positif. Tidak hanya itu, kedua pemimpin negara juga sepakat 

untuk memperkuat konsultasi konsuler dan imigrasi serta mekanisme kerjasama 

yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap WNI yang bekerja di 

Korea dengan melanjutkan mekanisme Employment Permit System (EPS) dan 

melaksanakan Joint Working Group setiap tahunnya.  

Dalam upaya memperkuat kerjasama regional dan global keduanya 

sepakat untuk mendesak Korea Utara mematuhi Resolusi PBB untuk denuklirisasi 

semenanjung Korea, dengan upaya melaksanakan dialog. Indonesia juga 
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mendukung pelaksanaan dialog inter-Korea untuk isu reunifikasi Korea. Presiden 

Moon Jae In juga melihat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan meminta 

dukungan Indonesia dalam hal ini untuk menjalin hubungan yang lebih intens 

dengan ASEAN dan merealisasikan inisiatif “New Southern Policy”. Kedua 

negara juga saling mendukung peran masing-masing dalam berbagai organisasi 

regional. Hal ini juga mendorong peningkatan kerjasama dalam memberantas 

terorisme, kejahatan siber, dan kejahatan transnasional terorganisasi (Kementerian 

Luar Negeri Indonesia, 2017). 

 

II.3 Perbandingan Kemitraan Strategis dan Kemitraan Strategis Khusus 

 Peningkatan status kemitraan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan 

merupakan sebuah akselerasi dalam hubungan bilateral antara dua negara. Dalam 

perkembangannya, kedua negara terus melakukan pembenahan-pembenahan pada 

sektor-sektor kerjasama yang dimiliki. Lebih dari itu, peningkatan status 

kemitraan strategis menjadi khusus juga mengubah mekanisme kerjasama dan 

nilai-nilai yang terkandung dalam kerjasama antar kedua negara. Perbedaan antara 

kedua tahapan kemitraan tersebut antara lain; nilai kebijakan luar negeri yang 

dibawa oleh pemimpin negara, sektor atau cakupan kerjasama, dan mekanisme 

kerjasama yang dilakukan. 

Pertama, dalam hal nilai kebijakan luar negeri yang dibawa oleh kedua 

pemimpin negara. Kebijakan luar negeri (foreign policy) merupakan strategi atau 

rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam 

menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan 

untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi 

kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999). Presiden SBY dengan slogan 

“thousand friends-zero enemies” lebih berfokus pada keterlibatan internasional 

sebagai prioritas utama. SBY mengarahkan kebijakan luar negerinya ke arah luar 

(outward-looking) untuk menaikkan peran Indonesia di kancah regional dan 

global. Di bawah istilah “thousand friends zero enemies”, praktek kebijakan luar 

negeri Indonesia ditempatkan pada level yang tinggi, yaitu negara (Andika, 2016). 



19 
 

Di sisi lain, Presiden Jokowi membawa kebijakan luar negeri Indonesia ke arah 

yang lebih membumi. Jokowi menggunakan istilah “pro-people diplomacy” atau 

diplomasi pro-rakyat, dimana kebijakan luar negeri Indonesia dilandasi oleh 

kepentingan domestik. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa Presiden Jokowi 

membawa kebijakan luar negeri Indonesia ke arah dalam (inward-looking) dengan 

menempatkan keuntungan ekonomi domestik sebagai instrumen utama dalam 

implementasi kebijakan luar negeri (Andika, 2016).  

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri merupakan upaya suatu negara 

melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Rosenau, 1984). Sedangkan hubungan 

bilateral merupakan kegiatan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh 

dua negara (Oye, 1985). Hubungan bilateral suatu negara berkaitan erat dengan 

kebijakan luar negeri yang dianut suatu negara. Dalam hal ini, keduanya saling 

berkaitan sebagai upaya akomodasi kepentingan nasional. Kemitraan Strategis 

pada era Presiden SBY lebih berfokus pada perekonomian makro dan 

persahabatan kedua negara, sedangkan Kemitraan Strategis Khusus pada era 

Presiden Jokowi lebih berfokus pada menciptakan kesejahteraan masyarakat 

jangka panjang, melalui ekonomi berbasis kerakyatan. Dalam hal ini, terlihat jelas 

bahwa perbedaan nilai kebijakan luar negeri yang dibawa oleh kedua pemimpin 

mempengaruhi pilar kerjasama dalam kemitraan strategis antara Indonesia dan 

Korea Selatan.  

Jika dilihat dari kesepakatan antara kedua negara, perbedaan kedua adalah 

perbedaan dalam sektor atau cakupan kerjasama. Sebelum perubahan status, 

Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel berfokus pada poin-poin 

kerjasama dengan cakupan yang dapat dikatakan tidak terlalu spesifik. Fokus 

utama pada kemitraan strategis ini adalah pencapaian kerjasama ekonomi dan 

peningkatan nilai investasi. Sektor ekonomi pada era Pesiden SBY lebih 

menyoroti sektor perekonomian berbasis BUMN. Kedua negara juga membangun 

platform kerjasama berupa Joint Task Force on Economic and Cooperation 

sebagai upaya yang dilakukan pemerintah era SBY untuk mewadahi kepentingan 

pelaku usaha, baik BUMN, perusahaan swasta maupun pemerintah yang ingin 
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bekerjasama. Sedangkan setelah peningkatan status menjadi khusus, kerjasama di 

bidang ekonomi jauh lebih meningkat pada sektor-sektor baru dan modern. 

Misalnya saja, pada industri konten, digital startup, dan pariwisata. Dengan 

adanya sektor baru dalam kerjasama ekonomi, tidak berarti menghilangkan sektor 

lama, justru dengan peningkatan status ini sektor-sektor yang sudah ada menjadi 

jauh lebih spesifik. Misalnya penambahan industri petrokimia pada sektor 

kerjasama industri, sehingga menambah daftar kerjasama selain minyak dan gas. 

Dalam Kemitraan Strategis Khusus, kedua negara bertumpu pada sektor-sektor 

yang dapat digunakan sebagai moda penggenjot pertumbuhan ekonomi kreatif 

yang dapat memberikan dampak langsung pada masyarakat.  

 Perbedaan terakhir yang paling mencolok antara kedua tahapan kemitraan 

ini adalah mekanisme kerjasama. Kemitraan Strategis Khusus era Presiden Jokowi 

lebih menekankan pada bentuk kerjasama konkret dengan menjaga komunikasi 

yang lebih intens melalui mekanisme pertemuan 2+2 atau two-plus-two meeting 

pada tingkat menteri. Penandatanganan dokumen perjanjian pun dilakukan 

melalui mekanisme lebih lanjut oleh menteri terkait secara mandiri. Dengan 

dibuatnya mekanisme ini, kedua negara dapat dengan leluasa melaksanakan 

kerjasama melalui kementerian terkait dan membuat kerjasama menjadi lebih 

efektif karena ditangani langsung oleh pelaksana. Selain itu, dalam skema 

regional dan global, kedua negara lebih intens dalam menunjukkan dukungannya 

kepada satu sama lain. Hal ini lebih dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kebijakan 

Presiden Moon Jae In –New Southern Policy, yang menjadikan ASEAN sebagai 

partner dalam membentuk middle-power diplomacy (Parameswaran, 2018). Hal 

ini juga berkaitan dengan upaya denuklirisasi Semenanjung Korea. Presiden 

Moon berupaya mencari dukungan untuk mendorong Korea Utara melakukan 

denuklirisasi dan melakukan dialog. Sedangkan pada era Presiden SBY, 

penandatanganan perjanjian dilakukan pada satu waktu yang sama yaitu pada saat 

setelah Joint Statement on Strategic Partnership disepakati.  

Peningkatan status kemitraan strategis antara Indonesia-Korea Selatan 

menjadi khusus meningkatkan intensitas hubungan antar kedua negara. Tidak 

hanya berfokus pada negara, tapi juga lebih berfokus pada kesejahteraan 
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masyarakat jangka panjang, dengan memprioritaskan sektor modern yang sedang 

berkembang, khususnya di era industri 4.0 seperti saat ini. 

 

II.4 Kesimpulan  

 Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel yang telah  terjalin sejak 

2006 akhirnya diperbarui statusnya menjadi khusus. Peningkatan status khusus ini 

merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kedua negara sebagai bentuk 

akselerasi dalam hubungan bilateral. Dalam Kemitraan Strategis Khusus, sektor 

kerjasama yang sudah ada ditingkatkan menjadi lebih spesifik. Lebih dari itu, 

peningkatan status ini juga mengarah pada jenis industri baru yang lebih 

menjanjikan di era industri 4.0, yaitu bidang teknologi dan indsutri kreatif. 

Kemitraan Strategis Khusus ini juga berupaya mengembangkan arah fokus, yaitu 

lebih kepada kesejahteraan masyarakat kedua negara dengan pandangan yang 

lebih futuristik. Kedua pemimpin negara – Jokowi dan Moon Jae In – juga 

memiliki fokus kebijakan yang sama yaitu people-centred. Peningkatan status ini 

juga sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai bersama yang dianut oleh kedua 

pemimpin negara. Bab selanjutnya mengalisis pengaruh faktor idiosinkretik 

Presiden Jokowi terhadap peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korsel 

menjadi khusus. 

 


