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BAB IV 

FAKTOR IDIOSINKRETIK MOON JAE IN DALAM PENINGKATAN 

STATUS KEMITRAAN STRATEGIS INDONESIA-KOREA SELATAN 

 

 

 

 Bab sebelumnya telah menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri dan 

faktor idiosinkretik Jokowi dalam kaitannya dengan kemitraan strategis khusus 

antara Indonesia dan Korsel. Pembahasan dalam bab ini akan menjelaskan faktor 

idiosinkretik Moon Jae-in dalam skema yang sama. Bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa analisis faktor idiosinkretik tidak dapat serta-merta langsung 

disandingkan dengan hubungan bilateral, melainkan dengan kebijakan luar negeri 

yang melandasi hubungan tersebut. Dalam kasus idiosinkretisme Jokowi, 

kebijakan luar negeri yang digunakan adalah diplomasi ekonomi, mengingat 

kemitraan strategis khusus antara Indonesia-Korsel berfokus pada pengembangan 

ekonomi dan industrialisasi. Bab ini akan menggunakan pola yang sama untuk 

menganalisis faktor idiosinkretik Moon Jae-in. Menggunakan kebijakan luar 

negeri New Southern Policy yang diterapkan oleh Moon Jae-in, bab ini akan 

menganalisis apakah Moon Jae-in memiliki kecenderungan yang sama dengan 

Jokowi sebagai pemimpin tipe moderat, atau justru memenuhi salah satu konsepsi 

Hermann mengenai dua tipe karakter pemimpin; agresif dan konsiliator. 

 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang kehidupan Moon 

Jae-in, kebijakan luar negeri yang melatarbelakangi peningkatan status kemitraan 

strategis antara Indonesia dan Korea Selatan serta faktor idiosinkretik Moon Jae-

in. Analisis dalam bab ini akan berfokus pada pernyataan terkait kebijakan New 

Southern Policy (NSP) yang dilakukan Moon untuk menjalin kerjasama ekonomi 

dengan negara-negara selatan, seperti halnya negara-negara Asia, khususnya 

ASEAN. Faktor idiosinkretik akan lebih ditekankan pada kebijakan NSP 

kemudian dikaitkan dengan peningkatan status kemitraan strategis antara 

Indonesia dan Korsel.  

 Bagian pertama akan membahas mengenai latar belakang kehidupan Moon 

Jae-in. Bagian kedua akan membahas orientasi kebijakan luar negeri Moon Jae-in. 
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Kebijakan luar negeri sudah terbukti menjadi bagian penting dalam analisis faktor 

idiosinkretik dan tidak bisa terlepas dari hubungan bilateral sehingga 

pembahasannya tidak boleh dilewatkan. Bagian ketiga akan menjelaskan 

mengenai faktor idiosinkretik Moon Jae-in dianalisis menggunakan pendekatan 

idiosinkretisme Margareth Hermann dengan mengambil lima poin analisis yang 

sama dengan analisis bab sebelumnya yaitu; nationalism, belief in own ability to 

control, need of affiliation, conceptual complexity, dan distrust to other. Argumen 

dalam bab ini tidak jauh berbeda dari argumen pada bab sebelumnya, dimana 

Moon Jae-in memiliki tipe yang sama dengan Jokowi yaitu tipe pemimpin 

moderat.  

 

IV.1 Latar belakang kehidupan Moon Jae-in 

Berbeda dengan Jokowi, Moon Jae-in lahir dalam bayang-bayang Perang 

Korea. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1953 di Gyeongnam, Geoje-si. Orang 

tuanya merupakan pengungsi perang dari Provinsi Hamgyeong Selatan, Korea 

Utara. Orang tua Moon meninggalkan Korea Utara melalui timur laut pelabuhan 

Heungnam dan mencari penampungan di Geoje. Sebagai pencari suaka, orang tua 

Moon berjuang keras untuk mendapat penghidupan. Ayahnya adalah seorang 

penjual kaos kaki. Moon merasakan sulitnya hidup dimana ibunya harus berjualan 

telur sambil menggendongnya. Memasuki usia sekolah dasar keluarga Moon 

pindah ke pulau Yeing-do, Busan. Di luar sulitnya kehidupan masa kecilnya, 

Moon merupakan anak yang cerdas. Ia membaca banyak buku yang dibelikan 

oleh ayahnya sepulang berjualan. Karena kecerdasannya, ia diterima di sekolah 

bergengsi SMP Gyeongnam di Busan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya 

ke SMA Kyungnam dan mulai menumbuhkan jiwa aktivisnya di sini (Blue House, 

2017). Moon diterima di Universitas Kyung Hee dengan beasiswa penuh (Naver, 

n.d.).Karir politiknya ia awali saat duduk di bangku kuliah, ia memimpin protes 

Revitalisasi Reformasi terhadap Yushin Constitution
1
 yang dikepalai oleh Presiden 

Park Chung-hee. Sebagai akibatnya, ia dikeluarkan dari bangku kuliah dan 

                                                           
1
 Yu-shin disebut juga Yusin dalam bahasa Korea “pembaruan” memiliki artian yang sama 

“restorasi” memiliki definisi yang sama dengan Restorasi Meiji, dengan fokus “imperial” di bawah 

Presiden Park Chung-hee (Kim & Vogel, 2011). 
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ditahan atas tuntutan pelanggaran demokrasi dan majelis. Tahun 1980, ia kembali 

ditahan atas pelanggaran terhadap hukum kekerasan. Moon lulus pada tahun 1982, 

dengan predikat terbaik kedua di kelasnya di Institut Penelitian dan Pelatihan 

Yudisial. Ia juga lulus dalam ujian pengacara. Namun karena catatan 

keterlibatannya pada protes anti-pemerintah, ia didiskualifikasi sebagai kandidiat 

hakim dan memutuskan pindah ke Busan (Blue House, 2017). Di sinilah ia 

memulai karirnya sebagai pengacara hak asasi manusia (HAM). Moon banyak 

menangani kasus yang melibatkan pelajar dan buruh. Ia juga tercatat pernah 

menjadi ketua divisi hak asasi manusia. Ia tergabung dan menjadi perwakilan 

Pengacara Busan dan Gyeongnam untuk Masyarakat Demokrasi (Moon, 2017). 

Moon merupakan salah satu pendiri sekaligus anggota komite Hankyoreh.
2
 Pada 

1980, ketika Hankyoreh mulai mencari dana untuk mendirikan surat kabar, Moon 

Jae-in memberikan suntikan dana sebesar ₩2.000.000 (US$552.000 nilai tahun 

2019), dana yang sangat besar pada waktu itu. Moon memberikan dana 

sedemikian besar dengan tujuan agar Hankyoreh mendirikan cabang di Busan. Ia 

berharap dengan adanya surat kabar independen, rakyat bisa mengakses berita 

yang jujur dan tidak memihak pemerintah pada masa itu (Tara, 2019).  

Karirnya sebagai advokat HAM mempertemukannya dengan Roh Moo-

hyun, dan membuat keduanya menjadi kawan. Keduanya bersama-sama 

mendirikan firma hukum Roh Moo-hyun and Moon Jae-in, Law and Notary 

Public Office (Moon, 2017). Karir politik Moon murni dilatarbelakangi oleh 

persahabatannya dengan Roh. Moon pertama kali terlibat dalam kancah politik 

sebagai Ketua Pemenangan Roh di Busan ketika Roh mencalonkan diri sebagai 

presiden pada tahun 2002 dari Partai Demokrat Milennium sebelum berubah nama 

menjadi Partai Minjoo
3
 (Park, 2016). Pada saat Roh Moo-hyun menjabat sebagai 

presiden di tahun 2002, Moon menjabat sebagai Sekretaris Senior Urusan Sipil. 

Kemudian tahun 2007, ia menjadi Kepala Staff Kepresidenan. Sedikit banyak 

                                                           
2
 Media cetak independent pertama Korea yang didirikan tahun 1988. Hankyoreh merupakan 

produk pergerakan demokrasi Korea tahun 1980an. Hankyore merupakan Koran pertama yang 

mempublikasikan proses editorialnya, dan memberikan dampak besar bagi masyarakat Korea 

Selatan yang dikungkung konservatisme monolitik (Hankyoreh, n.d.). 
3
 Dalam bahasa Inggris disebut Democratic Party of Korea, merupakan partai politik liberal-

sentris di Korea Selatan 
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pemikiran Moon dan Roh memiliki kesamaan. Pada waktu menjadi Presiden, Roh 

menginginkan perbaikan hubungan dengan Korea Utara melalui pengaktifan 

kembali Sunshine Policy. Ia menyebut kebijakannya terhadap Korea Utara sebagai 

“peace and prosperity policy.” Roh juga berhasil mengadakan kunjungan ke 

Korea Utara untuk membahas kerjasama pariwisata Gunung Kumgang, dan 

perluasan kawasan industri Kaesong, kunjungannya juga diterima dengan baik 

oleh Kim Jong-il (Straub, 2018). Moon merupakan penanggungjawab pertemuan 

Roh dengan Presiden Korea Utara, Kim Jong-il (Biography, 2017). 

Tahun 2012, Moon terpilih sebagai anggota majelis nasional untuk distrik 

Sasang-gu, Busan. Di tahun yang sama ia mencalonkan diri dalam pemilihan 

presiden melawan Park Geun-hye yang merupakan putri dari Park Chung-hee, 

namun harus menemui kekalahan dengan perbedaan suara yang sangat tipis. Di 

tahun 2015, Moon menjadi ketua Aliansi Baru Demokrasi Politik, yang kemudian 

berubah menjadi Partai Demokrasi Korea. Akhir tahun 2016, berita tentang 

korupsi yang dilakukan oleh Presiden Park Geun-hye mengguncang Korea 

Selatan. Moon Jae-in berada di barisan depan protes menuntut pemakzulan Park 

Geun-hye. Ia bersama dengan seluruh rakyat Korea Selatan menyalakan lilin 

revolusi, yang membuat peritiwa tersebut disebut sebagai candlelight revolution.
4
 

Moon merupakan kader partai progresif yang memang merupakan oposisi dari 

partai konservatif Park. Presiden Park Geun-hye pun digulingkan dan dipecat 

pada Maret 2017. Moon kemudian muncul sebagai kandidat kuat calon presiden 

menggantikan Park Geun-hye. Ia pun maju dan mencalonkan diri sebagai presiden 

pada Maret 2017 dan terpilih sebagai presiden ke-19 Korea Selatan. Ia dilantik 

sebagai presiden pada 10 Mei 2017 (Blue House, 2017).  

Sebagai Presiden, ia memindahkan kantornya dari Blue House.
5
 Ia tidak 

ingin menempati Blue House, melainkan di Gwanghamun. Ia ingin ada di tengah 

Seoul dimana masyarakat bisa dengan mudah menemuinya. Ia ingin menjadi 

                                                           
4
 Protes menuntut revolusi terhadap praktek korupsi, kepentingan pribadi, dan ketidakadilan sosial. 

Protes ini merupakan representasi konsensus dimulainya awal yang baru bagi pemerintahan yang 

terbuka dan transparan, serta pengaturan kembali ekonomi dan politik (Delury, 2018) 
5
 Istana kepresidenan Korea Selatan 
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Presiden Gwanghamun,
6
 dan menghilangkan pembatas antara pemerintah dan 

masyarakat. Filosofi Gwanghamun sebagai harapan dimana Korea diselimuti 

cahaya kebahagiaan, sejahtera, dan adil (Blue House, 2017). Moon memiliki visi 

untuk menjadikan Korsel sebagai “The People’s Country, Just the Republic of 

Korea,” dimana pemerintahan Moon akan dilaksanakan berdasarkan pendapat 

rakyat, dan ia berfokus pada keadilan untuk rakyat terutama di bidang ekonomi 

dan sosial. Ia ingin memperbaiki  rezim pemerintahan sebelumnya. Ia juga 

menyebutkan bahwa pemerintahannya akan memperlakukan masyarakat sebagai 

pemilik negara, dan menjadikan Korea Selatan sebagai tempat dimana perlakuan 

khusus, ketidakadilan, diskriminasi dan disparitas dihapuskan (Rahn, 2017). 

Moon memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dilihat dari keinginannya untuk 

lebih dekat dengan rakyat. Serta bagaimana ia memperlakukan rakyat dengan 

membuat Korsel sebagai negara milik rakyat. Moon meyakini, bahwa kepentingan 

rakyat adalah yang utama. Ia membingkai kebijakannya dalam nilai 3P (People, 

Prosperity dan Peace) (Kwak, 2018). 

Selama berada dalam pemerintahan Roh, Moon terkenal sebagai penasehat 

sekaligus teman diskusi bagi Roh. Hal tersebut memberinya nama panggilan 

Roh’s Shadow atau “bayangan Roh.” Hal inilah yang membuatnya tidak memiliki 

sepak terjang yang menonjol sebelum menjadi presiden. Moon merupakan sosok 

di balik layar dan cenderung menghindari sorotan publik (Blue House, 2017). 

Meskipun demikian, Moon merupakan seorang pemimpin dengan tingkat 

ketidakpercayaan yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari bagaimana ia memilih 

staf. Moon mengisi posisi penting dalam pemerintahannya dengan orang-orang 

yang merupakan rekan kerjanya pada pemerintahan sebelumnya – Kim Dae-jung 

dan Roh Moo-hyun -diantaranya adalah Moon Ching-in (Penasehat Khusus 

Presiden); Kang Kyung-hwa (Menteri Luar Negeri); Suh Hoon (Direktur NIS); 

dan Chung Eui-yong (Kepala Kantor Keamanan Nasional). Keempat orang 

tersebut merupakan “old-hands” pada masa pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh 

Moo-hyun (Lee, 2017). Moon cenderung memilih orang-orang yang ia ketahui 

                                                           
6
 Pintu gerbang utama Istana Gyeongbukgung, yang memiliki makna “semoga cahaya pencerahan 

menyelimuti dunia” (Visit Korea, n.d.) 
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kapasitasnya daripada memilih orang baru dan mengambil resiko dalam 

pemerintahannya. Hal ini sama dengan karakter personal yang disebutkan 

Hermann sebagai karakter tipe agresif.  

Terpilihnya Moon Jae-in menandai transfer kekuasaan pada kubu progresif 

Korea Selatan setelah hampir satu dekade berada di bawah kendali konservatif. 

Moon memiliki penerimaan publik yang cukup tinggi, yang menandai tingginya 

kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Hal ini mendorong Moon 

untuk menciptakan “Korea yang kuat dan damai,” sekaligus memanfaatkannya 

untuk mencapai tujuan utama kebijakan luar negerinya: penyelesaian isu nuklir 

Korea Utara (Lee, 2017). Moon Jae-in memasuki Blue House dengan tiga tali 

kebijakan luar negeri yang mengikat: isu “confort woman” yang berpengaruh 

pada hubungannya dengan perdana menteri Jepang Shinzo Abe; Kawasan Industri 

Kaesong yang merupakan saluran tertutupnya dengan pemimpin Korut Kim Jong-

un; dan isu pemasangan THAAD
7
 yang menyebabkan rusaknya hubungan dengan 

Xi (Delury, 2018).  

Kebijakan luar negeri yang berfokus pada perdamaian dan kesejahteraan 

Semenanjung Korea, merupakan skema besar kebijakan luar negeri Moon Jae-in. 

Ia juga merancang kebijakan ekonomi baru yang mengarah ke Selatan sebagai 

upaya mencari aliansi untuk mendapat dukungan internasional terhadap 

denuklirisasi Korut sekaligus mendorong kesejahteraan di Semenanjung Korea. 

Melalui pengalamannya mengadakan pertemuan antara Presiden Roh dan Kim 

Jong-il, Moon sedikit banyak terlibat dalam pandangan kebijakan Roh, yang 

membuatnya cenderung mengikuti jejak Roh dalam membuat kebijakan terkait 

Korea Utara. Moon ingin merefleksikan kebijakan sebelumnya dengan hati-hati 

dan tidak membuat kesalahan yang sama (Lee, 2017). Moon menyebutnya sebagai 

New Sunshine Policy. Kebijakan tersebut memiliki tiga nilai; 1) peace first, 2) 

spirit of mutual respect; dan 3) open policy. Melalui nilai tersebut Moon ingin 

mencapai tiga tujuan yaitu; 1) Resolusi terhadap isu nuklir Korut dan membangun 

                                                           
7
 Terminal High Altitude Area Defence merupakan sistem pertahanan anti misil yang didesain 

untuk menembak jatuh misil balistik jarak pendek, menengah maupun jauh dengan memotong 

menggunakan hit-to kill approach dengan menembakkan proyektil kea rah datangnya misil 

(Defense News, 2016).  
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perdamaian abadi; 2) Pengembangan hubungan antar-Korea yang berkelanjutan; 

dan 3) Realisasi komunitas ekonomi baru di Semenanjung Korea. Ia memiliki 

empat strategi untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya; 1) Mengambil langkah 

pendekatan komprehensif; 2) menangani isu hubungan antar-Korea dan ancaman 

nuklir Korut secara bersamaan; 3) memastikan keberlanjutan melalui 

institusionalisasi; dan 4) membangun pondasi Unifikasi Damai melalui kerjasama 

saling menguntungkan (Korean Ministry of Unification, n.d.).   

Namun demikian, kebijakan Moon terhadap Korut bukanlah pilihan 

kebijakan yang mudah. Moon menempatkan Korsel diantara Korut dan AS. 

Korsel seakan menjadi fasilitator bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan 

negosiasi. Moon berhasil melaksanakan upaya negosiasi kedua negara melalui 

Trump-Kim Summit di Singapura tahun 2018, meskipun belum mencapai 

kesepakatan. Trump-Kim kembali menggelar pertemuan di Vietnam. Sayangnya 

pertemuan ini menemui kegagalan sehingga menempatkan kebijakan Korut Moon 

Jae-in menghadapi dilema. Di satu sisi, Moon dituntut agar lebih pro-aktif 

ketimbang hanya menjadi middleman antara Korut dan AS. Namun di sisi lain, 

Moon tidak bisa serta merta menjadi juru bicara Kim atau seratus persen pro AS 

(Straub, 2018). 

Melalui prinsip Korea-led, Moon menempatkan Korsel sebagai penentu 

arah perdamaian Semenanjung Korea (Korean Ministry of Unification, n.d.). 

Dalam hal ini, Moon ingin memiliki kontrol atas upaya perdamaian dan 

kesejahteraan di Semenanjung Korea. Ia juga menyebutkan bahwa tidak ada yang 

bisa mengambil langkah militer terkait Semenanjung Korea tanpa persetujuan 

Korsel. Tindakannya yang pragmatis dalam mengambil keputusan menunjukkan 

bahwa bagi Moon, asalkan hasilnya cepat bagi perdamaian Semenanjung Korea, 

maka apapun akan ditempuh (Britannica, 2017). Melalui hal ini dapat dilihat 

bahwa Moon merupakan pribadi yang memiliki kepercayaan tinggi untuk 

mengendalikan keadaan. Pernyataan tegas Moon dalam kebijakan Korea Utaranya 

memperlihatkan kesungguhan Moon untuk menjadi penentu arah dalam upaya 

perdamaian Semenanjung Korea. Lebih dari itu, Moon meyakini bahwa Korea 

Selatan sudah sepatutnya menjalankan “balanced diplomacy” terkait isu nuklir 
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Korut. Korsel tetap mempertahankan posisinya untuk tidak memihak aliansi 

militer AS dan Jepang (Hankyoreh, 2017). Moon memiliki dua misi; 

mempertahankan dukungan dari basis progresifnya sekaligus menghindari cibiran 

konservatif. Ini merupakan tindakan penyeimbangan yang halus (Lee, 2017). Hal 

ini merupakan bukti bahwa Moon memiliki kompleksitas konseptual yang cukup 

tinggi mengingat ia membutuhkan afiliasi dari banyak pihak, namun ia masih bisa 

mempertahankan dirinya berada di tengah dan cenderung abu-abu dalam 

mengambil posisi dalam isu denuklirisasi Korea Selatan.  

 Selain mengupayakan perdamaian Semenanjung Korea melalui dialog 

langsung dengan Kim, Moon juga aktif dalam menghimpun dukungan 

internasional terhadap denuklirisasi Semenanjung Korea. Melalui skema ekonomi, 

Moon berusaha mendapatkan dukungan negara-negara Asia Tenggara dan India 

untuk mendorong Korut agar patuh pada resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Langkah ini Moon ambil lantaran Korut menjalin hubungan diplomatik dengan 

delapan negara ASEAN, termasuk Indonesia. Sehingga diharapkan, langkah ini 

dapat mendorong percepatan negosiasi dengan Korut (Jaehyoen, 2017). Tidak 

hanya itu, kebijakan ekonomi baru yang digagas oleh Moon merupakan alternatif 

kebijakan ekonomi di tengah terjebaknya Korsel dalam situasi geopolitik Asia 

Timur. Moon mau tidak mau harus memiliki inovasi alternatif yang 

menguntungkan sekaligus membebaskan Korsel dari ketidakamanan ekonomi dan 

gempuran kekuatan besar di kawasan. Moon sedang menciptakan aliansi masa 

depan yang lebih kuat dan menciptakan harapan baru di tengah kebijakan yang 

dianggap tidak populer. 

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa Moon memiliki kepribadian yang 

cederung merupakan kombinasi antara tipe pemimpin agresif dan konsiliator. 

Moon cenderung mampu memainkan peran konsiliator yang baik, namun ia juga 

memiliki pendirian yang cukup untuk dikatakan sebagai pemimpin yang agresif. 

 

IV.2 Orientasi Kebijakan Luar Negeri Moon Jae-in 

Dalam pemerintahannya, Moon berfokus pada lima poin utama kebijakan 

domestik yaitu; 1) pemerintahan untuk semua orang, 2) kemakmuran ekonomi, 3) 
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memelihara masyarakat, 4) pembangunan yang seimbang di setiap daerah, 5) 

Semenanjung Korea yang damai dan sejahtera. Dapat dilihat dari lima poin 

kebijakan tersebut, Moon lebih menitikberatkan pada kepentingan rakyat, 

terutama dalam bidang sosial dan ekonomi.  Kebijakan luar negeri Moon tidak 

jauh dari lima poin kebijakan domestiknya tersebut. Kebijakan luar negerinya 

berfokus pada perdamaian Semenanjung Korea. Hal ini dianggap sangat penting 

dalam hubungan internasional Korsel dengan negara lain. Dalam mencapai tujuan 

ini, Korsel harus menciptakan sistem keamanan dan pertahanan yang kuat yang 

dapat mengamankan wilayahnya, dan menjamin keamanan rakyat. Di sisi lain,  

untuk mencapai tujuan tersebut Moon banyak menjalin kerjasama dengan negara-

negara partner melalui diplomasi yang mempromosikan kepentingan nasional 

(Blue House, 2017).  

Kebijakan New Southern Policy merupakan alternatif dalam menghadapi 

krisis kerjasama ekonomi dengan Tiongkok karena isu THAAD, isu “comfort 

woman” dengan Jepang, serta kesulitan Korsel dalam melakukan ekspor ke AS 

akibat kuatnya tren nasionalisme yang ditunjukkan sejak terpilihnya Trump. Hal 

ini mendorong terbentuknya kebijakan baru yang dapat digunakan untuk 

mengamankan resiko dari luar, namun juga bisa digunakan untuk 

mengembangkan perekonomian baru melalui diversifikasi area kerjasama. 

Kebijakan New Southern Policy – lebih lanjut disebut NSP - didasari oleh skema 

3P Community (People, Prosperity, Peace). Kebijakan NSP juga berfokus pada 

nilai pro-rakyat yang sesuai dengan Konstitusi ASEAN dan prinsip dasar yang 

ada dalam pemerintahan Moon, yang selalu menekankan pada nilai “people are 

first” (Kwak, 2018). Moon sedang berusaha mengurangi intensitas hubungan 

dengan empat kekuatan besar utama (AS, Tiongkok, Jepang, dan Rusia), dengan 

membawa politik luar negerinya ke arah ASEAN dan India. Melalui NSP, Korea 

Selatan sedang berupaya meningkatkan kerjasamanya dengan ASEAN untuk 

menciptakan kesejahteraan bersama dan berkelanjutan, meningkatkan pertukaran 

masyarakat, dan bekerjasama untuk membangun Asia Timur baru yang lebih 

aman dan damai. Selain itu, negara-negara ASEAN merupakan mitra strategis 

untuk membangun kerjasama ekonomi (Kim, 2017). Tujuan Moon adalah untuk 
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menciptakan diversifikasi hubungan diplomatik, dilatarbelakangi oleh tidak 

proporsionalnya hubungan diplomatik di Semenanjung Korea dan empat kekuatan 

besar mitra Korsel. Kondisi keamanan dan strategis di sekitar Korsel mendorong 

pemerintah Korsel untuk menerapkan rencana strategis secara terbatas (Jaehyoen, 

2017). 

NSP merupakan elemen tambahan dalam manifesto pemilihan presiden 

tahun 2017. Sebagian besar manifesto yang dibawa oleh Moon merupakan 

manifesto pemilihannya di tahun 2012. Penambahan ini terkait dengan “three 

reversal”
8
 yang dilakukan oleh Park Geun-hye. Park sendiri sangat berfokus pada 

kawasan Asia Timur, ketimbang ASEAN. Moon menjadikan Asia Tenggara 

sebagai fokus, dinilai sebagai langkah antisipasi sekaligus langkah inovatif untuk 

membangun stabilitas ekonomi dan kerjasama di kawasan. Kebijakan New 

Southern Policy pertama kali diimplementasikan melalui pertemuan Moon dengan 

Jokowi di Istana Bogor tahun 2017. Di bawah pemerintahan Jokowi, kebijakan 

luar negeri Indonesia dinilai menggaungkan ide luhur NSP (The Straits Times, 

2018).  

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Vietnam, dan Filipina, Moon 

mengumumkan inisiatifnya untuk ASEAN, berupa ASEAN-Korea Future-oriented 

Community Initiative (AKCI). NSP berada di bawah skema Northeast Asia Plus 

Community (NEAPC),
9
 dan dideskripsikan sebagai kerangka untuk mencapai 

kesejahteraan. NEAPC sendiri terdiri dari tiga kerangka kebijakan: 1) NEA 

Community Platform; 2) New Northern Policy; dan 3) New Southern Policy. NEA 

Community Platform berfokus pada perdamaian, sedangkan NNP dan NSP 

merupakan kerangka yang berfokus pada kesejahteraan. Perlu diingat, bahwa 

hubungan internasional di Asia mengenal prinsip bahwa perdamaian tidak ada 

artinya tanpa kesejahteraan, dan kesejahteraan tidak dapat dicapai tanpa 

                                                           
8
 Tiga kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Moon terkait dengan tetangga kawasan 

Korea Selatan –Jepang, Tiongkok, dan Korea Utara. 
9
 Skema institusional yang digagas oleh Moon Jae-in dalam manifesto pemilihan presiden dengan 

tiga fokus berupa; 1) memperkuat hubungan trilateral Korea, Jepang dan Tiongkok dan 

mengaktifkan kembali six party talks; 2) membangun kerjasama multilateral dalam bidang 

keamanan dan ekonomi NEAPC yang terintegrasi; 3) mengangkat ASEAN dan India sebagai mitra 

strategis ekonomi dan politik (Jaehyoen, 2017).  
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perdamaian (Jaehyoen, 2017). Dapat dikatakan bahwa dua nilai tersebut 

merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. ASEAN dan Korsel sudah 

memiliki banyak wadah kerjasama dan dialog pada tingkat multilateral. Misalnya; 

ASEAN+3, EAS, ARF, APEC, ADMM+, dan dialog tertinggi adalah ASEAN-

ROK Summit. Meskipun ASEAN dan Korsel sudah memiliki banyak skema 

kerjasama, kehadiran NSP bertujuan untuk memperdalam hubungan kerjasama 

dan meningkatkan intensitas kerjasama antar keduanya. Hubungan ekonomi 

antara ASEAN dan Korsel sangat substansial. ASEAN merupakan mitra dagang 

nomor dua Korsel. AKCI merupakan kerjasama dengan orientasi masa depan 

antara ASEAN dan Korsel (Jaehyoen, 2017).  

Dalam pelaksanaannya, terdapat enam elemen yang harus diperhatikan 

baik oleh Korsel maupun ASEAN; 1) middle-power diplomacy; 2) keamanan 

yang berkesinambungan; 3) menguntungkan kedua belah pihak; 4) nilai bersama 

dan budaya serupa; 5) membagi pengalaman dan strategi pembangunan; dan 6) 

kerjasama dua arah dan timbal balik. Keenam elemen ini adalah kunci 

keberhasilan New Southern Policy yang digagas oleh Moon (Kim, 2017). Moon 

harus betul-betul memperhatikan prinsip “prosperity” yang menjadi kunci 

kebijakan NSP. Dimana “prosperity” tidak lagi sebatas meraup keuntungan bagi 

Korsel, namun juga manfaat bersama (Jaehyoen, 2017). Sejauh ini, Moon sudah 

berhasil menunjukkan niat baiknya membangun hubungan yang 

berkesinambungan dengan mengunjungi satu-persatu negara-negara ASEAN. 

Melalui summit diplomacy yang ia lakukan, Moon menunjukkan bahwa ASEAN 

merupakan mitra yang sangat penting bagi Korea Selatan. 

Dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri Moon Jae-in memiliki 

kecenderungan yang sama dengan kebijkaan luar negeri Jokowi, yakni 

mengutamakan kepentingan domestik dan berfokus pada pembangunan ekonomi. 

Kebijakan NSP Moon condong pada tipe konsiliator, namun ketika disandingkan 

dengan kebijakan Korsel terhadap Korut, justru menjadikannya condong ke tipe 

agresif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Moon berada diantara dua tipe 

pemimpin yang disebutkan oleh Hermann.  
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IV.3 Faktor Idiosinkretik Moon Jae-in 

Moon Jae-in dan Jokowi memiliki kesamaan dalam visi-misi kebijakan 

luar negeri yang berlandaskan pada kepentingan domestik dan cenderung people-

centred. Namun demikian keduanya tidak serta merta memiliki karakter personal 

yang sama. Jika dilihat dari New Southern Policy, Moon memiliki kecenderungan 

untuk menciptakan agenda baru dan menjadi pemegang kendali dalam 

kebijakannya. NSP yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Korsel terhadap 

Korut, memperlihatkan bahwa Moon mengarahkan kebijakan ekonominya untuk 

menciptakan keuntungan ganda; perdamaian dan kesejahteraan. Tidak hanya 

membentuk aliansi baru untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, namun ia juga 

membangun kerjasama ekonomi yang jauh lebih menjanjikan dan memiliki 

dampak yang besar jika betul-betul terealisasi seperti grand design yang telah 

dijelaskan di subbab sebelumnya. Moon juga memiliki kompleksitas konseptual 

yang cukup tinggi dengan mengambil resiko berada diantara AS dan Korut tanpa 

mengubah kerjasama dan negosiasi antar ketiganya. Ia juga cukup berani 

mengambil resiko berada di ambang keretakan kerjasama antar negara di 

kawasan. Jika dilihat sekilas, Moon merupakan tipe pemimpin konsiliator. Hal ini 

diperkuat dengan ia masuk sebagai sampul majalah TIME yang berjudul Moon 

Jae-in: The Negotiator. Berikut penjelasan faktor idiosinkretik Moon Jae-in dan 

kaitannya dengan peningkatan status kemitraan strategis Indonesia-Korsel: 

 

IV.3.1 Nationalism 

 Berbeda dengan Jokowi yang cenderung memiliki nasionalisme ekonomi 

kontradiktif, Moon cenderung kurang memiliki rasa nasionalisme dalam hal 

ekonomi. Ia cenderung mengedepankan keuntungan bersama ketimbang berfokus 

pada makna materiil sebuah kerjasama. Moon mengedepankan mutual benefit 

ketimbang Korean-gain (Kwak, 2018). Namun demikian, ia cenderung 

menitikberatkan pada keamanan nasional, menyusul isu nuklir Korut. Dalam hal 

nasionalisme, dapat dikatakan bahwa Moon memiliki kecenderungan ethno-

nationalism. Hal ini tercermin dari caranya mengupayakan unifikasi Korea. Moon 

yang merupakan putra pengungsi Korea Utara memiliki rasa etno-nasionalisme 
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sebagai sesama bangsa Korea. Moon memilih untuk menggunakan homogenitas 

ras sebagai latar belakang unifikasi Korea karena kesamaan nenek moyang di luar 

perbedaan mendasar dalam hal ideologi. Moon juga seringkali menyebutkan 

istilah “minjok” yang artinya “ras” atau “bangsa” dalam pernyataannya terkait 

unifikasi Korea. Istilah tersebut muncul lebih dari 30 kali dalam pidato dan 

pernyataan bersama kedua Korea (The Korea Times, 2018).  

 

Kami berdua menyadari bahwa Selatan dan Utara harus menentukan takdir 

bangsa Korea dalam keselarasan kita sendiri sambil mencari dukungan 

internasional. [cetak tebal ditambahkan] … Sekarang karena kita sudah 

bertemu, mari jangan berpisah lagi. Mari jangan mengulang sejarah 

yang menyakitkan, sejarah penuh air mata. Jika kita mengulanginya lagi, 

hati rakyat kita akan menangis dan mati. Jika setengah abad terakhir 

kepahitan dalam hati kita meleleh karena satu pertemuan, itulah arti 

darah dan daging. Itulah yang mendefinisikan manusia sesungguhnya 

[cetak tebal ditambahkan] (Blue House, 2018).  

 

 Moon menyampaikan bahwa bangsa Korea merupakan suatu kesatuan 

yang seharusnya tidak terpisahkan. Ia juga menyebut agar kedua bangsa tidak lagi 

terpisah karena sejarah yang menyakitkan. Moon menggunakan istilah “darah dan 

daging” untuk membahasakan betapa kedua Korea memiliki asal-usul yang sama 

dan tidak seharusnya terpisah. Ia juga menyampaikan bahwa sesama bangsa 

Korea sudah seharusnya hidup berdampingan dan sejahtera bersama. Moon 

memenuhi kondifikasi Hermann mengenai rasa nasionalisme yang tinggi, karena 

ia memiliki rasa keterikatan erat dengan bangsanya. Hal ini juga dipengaruhi oleh 

orang tua Moon yang merupakan pengungsi Korut, sehingga ia cenderung 

menginginkan reunifikasi Korea untuk menghindari “bangsa Korea” terpecah 

belah. Moon mengatakan, “Saya, sebagai Presiden Republik Korea, berjanji untuk 

berusaha keras dan membantu menciptakan perdamaian abadi di Semenanjung 

Korea dan menuju era baru hidup berdampingan dan sejahtera” [cetak tebal 

ditambahkan] (Korea Net, 2018).  

 Kecenderungan nasionalisme Moon Jae-in yang tinggi dalam isu antar-

Korea, tidak berkesinambungan dengan rasa nasionalismenya dalam NSP. 

Kerjasama yang terbilang cukup erat dan intens menyebabkan sempitnya ruang 
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gerak nasionalismenya. Jika dikaitkan dengan kebijakan ekonomi, maka rasa 

nasionalisme cenderung berupa perlindungan perekonomian dalam negeri dalam 

bentuk proteksionisme. Sebaliknya, Moon merancang skema NSP untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan bersama dan mengurangi dampak negatif proteksionisme 

yang diterapkan negara kekuatan ekonomi besar, ia menyebutnya sebagai 

balanced diplomacy.  

 

Sekarang tugas baru berada di hadapan kita. Meskipun ekonomi dunia 

menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, proteksionisme dan 

perselisihan dagang masih mengancam perdagangan bebas. Melonggarkan 

kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan mengatasi krisis keuangan 

menyebabkan ketidakstabilan di pasar keuangan global. Sudah waktunya 

anggota G20 untuk mengambil tanggung jawab baru. Sejak Perang 

Dunia II, komunitas internasional sudah mencari perdamaian dunia dan 

kesejahteraan melalui kerjasama antar negara.  (Korea Net, 2018) 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran Moon terhadap rezim 

proteksionis yang mengancam perdagangan bebas. Pernyataannya bahwa sudah 

saatnya negara-negara anggota G20 mengambil tanggung jawab penuh untuk 

menjaga stabilitas ekonomi global melalui jalur kerjasama, menunjukkan bahwa 

Moon kurang memiliki rasa nasionalisme dalam bidang ekonomi. Moon tegas 

menolak proteksionisme. Namun ia juga tidak serta merta mengarahkan NSP 

untuk menjadi ladang meraup keuntungan material untuk Korsel. Berbeda dengan 

Jokowi, yang menentang kebijakan proteksionime, namun justru memiliki 

kecenderungan untuk bekerja sama dengan tujuan memperoleh keuntungan 

sebesar-besarnya bagi Indonesia secara material. Lebih dari itu, tingginya 

kebutuhan Moon akan afiliasi mendorong rendahnya rasa nasionalisme dalam isu 

tertentu, dalam hal ini adalah ekonomi. Hal ini juga didukung oleh mekanisme 

summit diplomacy yang semakin mempersempit nasionalisme tradisional.  Dalam 

pidatonya pada ASEAN-ROK Summit 2017, Moon menyebutkan mengenai 

filosofi politiknya yang menekankan pada kepentingan rakyat. Ia menyebutkan 

bahwa “people first” merupakan sebuah visi yang sesuai dengan semangat 

“candlelight revolution.” Hal ini dapat dikatakan bahwa Moon merupakan 

pemimpin yang mengutamakan bangsanya.  
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Moon mengatakan, “People first” sudah menjadi filosofi politik saya sejak 

lama, dan itu merupakan visi yang sejalan dengan “candlelight revolution” 

yang menyala dan memanas pada musim dingin Korea tahun lalu.” [cetak tebal 

ditambahkan] (Project Syndicate, 2017). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa Moon merupakan pemimpin dengan kecenderungan nasionalisme yang 

cukup tinggi. Hal ini dilihat dari keterikatan terhadap bangsanya dan penggunaan 

visi-misi yang mengutamakan rakyat. 

 

IV.3.2 Belief in Own Ability to Control 

Moon memiliki kecenderungan melakukan kerjasama melalui mekanisme 

summit diplomacy, hal ini terbukti dari banyak kunjungannya ke berbagai negara 

mitra, khususnya Asia terkait dengan New Southern Policy (NSP) (Korea Net, 

n.d.). Hal ini merupakan upaya menarik dukungan internasional terkait dengan 

kebijakan Semenanjung Korea yang dibawanya. Melalui mekanisme summit 

diplomacy,  Moon mengupayakan sebuah kontrol atas keadaan yang ingin ia 

ciptakan; perdamaian dan kesejahteraan Semenanjung Korea. Hal ini sejalan 

dengan Jokowi yang menginginkan kestabilan ekonomi dalam negeri Indonesia, 

melalui kebijakan diplomasi ekonomi. Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan 

bahwa mekanisme summit diplomacy telah menggeser makna kepercayaan 

seorang pemimpin akan kemampuannya mengontrol keadaan. Moon dan Jokowi 

dalam hal ini memiliki kesamaan.  

Dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2017, Moon menyebutkan bahwa 

sudah saatnya Korsel menuju ke arah baru dalam membangun kerjasama. Hal ini 

menunjukkan bahwa ia ingin mengambil kendali arah kebijakan Korea Selatan. 

Selain itu dalam kebijakan Semenanjung Korea, Moon memiliki prinsip “Korea-

led Initiative,” yang menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri yang 

cukup bagus dalam mengarahkan suatu keadaan. Ia mengatakan, “Diplomasi 

Korea di Asia selalu menuju Jepang, Tiongkok dan Rusia. Tapi saya melihat 

bahwa sudah saatnya berkembang menuju arah baru.” (Reuters, 2017). Moon juga 

menegaskan bahwa segala tindakan militer yang ada di Semenanjung Korea tidak 

bisa serta merta dilakukan tanpa persetujuan Korsel. Hal ini terkait dengan inter-
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Korean summit yang dilakukan oleh Moon-Kim. Sedangkan di sisi lain ada 

Jepang dan AS yang menggunakan diplomasi koersif. Di sini terlihat bagaimana 

Moon menerapkan Korea-led Initiative dengan menekankan pada persetujuan 

Korsel atas tindakan yang diambil di Semenanjung Korea. Menurut Moon, “Tidak 

seorang pun boleh memutuskan tindakan militer di Semenanjung Korea tanpa 

persetujuan Korea Selatan.” (Lee, 2017). 

Dalam konteks NSP, Moon menyebutkan bahwa ia percaya pada kekuatan 

dialog untuk memecahkan masalah. Namun demikian Moon juga menunjukkan 

penekanan sekaligus penawaran terhadap Korut terkait upaya perdamaian dan 

kesejahteraan Semenanjung Korea. Dalam hal ini, Moon berusaha menekankan 

bahwa Korsel lah yang memiliki kendali atas upaya stabilisasi Semenanjung 

Korea. Penekanan pada kata “jelas” menandakan bahwa kontrol sepenuhnya 

berada di tangan Korsel. Ia mengatakan, “Saya akan membuatnya jelas bahwa 

jika Korea Utara berhenti membuat nuklir tambahan dan provokasi misil, kita bisa 

menuju dialog dengan Korea Utara tanpa syarat. … Saya percaya pada dialog, 

tapi saya juga tahu bahwa dialog hanya akan mungkin ketika kita punya 

pertahanan nasional yang kuat.” [cetak tebal ditambahkan] (Lee, 2017). Dalam hal 

ini, Moon memiliki kecenderungan untuk memiliki kepercayaan tinggi terhadap 

kontrol yang dimiliki. Terbukti melalui pernyataannya pasca kegagalan pertemuan 

Trump-Kim di Hanoi. Moon dengan sangat yakin mengatakan bahwa ia percaya 

perannya sebagai fasilitator justru semakin penting. Moon mengatakan bahwa, 

“Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk mencapai tingkat persetujuan yang 

lebih tinggi. Sekarang, peran kami justru menjadi lebih penting.” [cetak tebal 

ditambahkan] (CNBC, 2019). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Moon 

Jae-in memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam mengambil kendali dan 

mengontrol keadaan. Dalam hal ini adalah upaya perdamaian Semenanjung 

Korea.  

 

IV.3.3 Need of Affiliation 

 Hampir sama dengan Jokowi, Moon memiliki kecenderungan kebutuhan 

afiliasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana ia menyampaikan 
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pidatonya di ASEAN Summit 2017. Moon tercatat meyebutkan kata “kerjasama” 

sebanyak enam kali. Ia juga sering mengucapkan kata-kata yang mengarah pada 

kebutuhan afiliasi dan undangan utuk mengadakan kerjasama. Misalnya; „saling‟; 

„bersama‟; „inklusif‟; „kolaborasi‟; dan „multilateral‟. Moon juga menyebut 

ASEAN sebagai rekan yang berharga (Project Syndicate, 2017).    

 

Korea dan ASEAN berbagi filosofi bersama yang menghargai rakyat dan 

pandangan bersama tersebut akan menyediakan jalan yang bisa diambil 

bersama pada tahun-tahun dan dekade mendatang.  

 

Kerjasama Korea-ASEAN sejauh ini, bagaimanapun juga masih berfokus 

pada kolaborasi pemerintah dalam bidang politik, keamanan, dan 

ekonomi. Saya bertujuan untuk membantu meningkatkan hubungan Korea-

ASEAN sembari menempatkan prioritas tertinggi pada “rakyat” Korea dan 

ASEAN. Visi saya adalah menciptakan kerjasama dengan ASEAN, 

sebuah “cinta-damai, berpusat pada rakyat, dimana semua anggota 

bersama-sama dengan baik. Bisa dirangkum sebagai “tiga P”: people, 

prosperity dan peace. 

 

… Jadi dari poin ini ke depannya, kerjasama antara Korea dan ASEAN 

akan dikembangkan.  

 

… yang artinya bekerjasama dengan seluruh negara anggota ASEAN, 

baik pada level bilateral maupun multilateral, untuk menghadapi 

tantangan keamanan yang kita hadapi bersama. 

 

… dalam rangka membuka jalan untuk pertumbuhan yang  bebas dan lebih 

inklusif di kawasan [cetak tebal ditambahkan] (Project Syndicate, 2017). 

 

Penekanan pada kata kerjasama dan penggunaan istilah-istilah yang 

mengindikasikan keinginan bekerjasama membuat Moon menjadi pemimpin 

dengan kebutuhan afiliasi yang dapat dikatakan cukup tinggi. Moon juga 

mempromosikan kebijakan tersebut melalui mekanisme summit diplomacy, yang  

menandakan bahwa Moon menghormati hubungan bilateral dengan setiap negara, 

khususnya negara anggota ASEAN dan juga India. Sejak awal kepemimpinannya, 

Moon tercatat sudah sangat aktif melakukan kunjungan kenegaraan dalam rangka 

mempromosikan kebijakan barunya. Kunjungannya tersebut sekaligus merupakan 

upaya memperdalam hubungan kerjasama sesuai dengan tujuan utama NSP. 

Kunjungan Moon ke negara-negara anggota ASEAN dan India, ia gunakan untuk 
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meningkatkan kemitraan strategis menjadi khusus. Seperti yang telah dibahas 

pada bab sebelumnya, kemitraan strategis khusus merupakan akselerasi hubungan 

bilateral antar negara, tidak terkecuali antara Indonesia dan Korsel.  

 Dalam kunjungannya ke Singapura, Moon memberikan pidato dalam 

pembukaan Korea-Singapore Business Forum. Ia banyak menyinggung mengenai 

kerjasama di masa depan antara Korea dan Singapura. Ia tercatat menyebutkan 

kata “kerjasama” sebanyak sepuluh kali, serta menggunakan diksi yang 

mengandung kebutuhan afiliasi seperti “you can’t clap with one hand only.”  

 

Pada pertemuan yang dilakukan pagi ini, Perdana Menteri Lee dan saya 

setuju untuk bekerja keras untuk meningkatkan pertukaran bilateral dan 

kerjasama ke level baru dengan pandangan kedepan. 

 

Pada kunjungan saya ke ASEAN tahun lalu, saya mengungkapkan 

ASEAN-ROK Future Community Vision, yang mempromosikan 

kerjasama ekonomi berbasis kerakyatan yang akan memungkinkan kita 

menikmati kesejahteraan bersama dan membangun komunitas masa depan 

yang damai.  

 

Jika denuklirisasai penuh dapat dicapai dan perdamaian tercipta di 

Semenanjung Korea, arah baru kerjasama ekonomi akan lahir, 

menciptakan lebih banyak kesempatan [cetak tebal ditambahkan] (Korea 

Net, 2018). 

 

Moon seringkali menyebutkan visi NSP yang mengarah pada kerjasama yang 

future-oriented. Hal ini merupakan upaya menciptakan kerjasama yang 

berkelanjutan yang menunjang pembentukan aliansi yang lebih kuat. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Moon yang mengutip pepatah: “Seperti yang 

dikatakan orang Singapura “kamu tidak bisa bertepuk tangan dengan hanya 

satu tangan”, jika kita bekerjasama, tidak hanya Semenanjung Korea saja tapi 

juga ASEAN akan bisa menikmati perdamaian dan kesejahteraan.” [cetak tebal 

ditambahkan] (Korea Net, 2018). 

Dalam pertemuan G20 di Argentina, Moon dengan terus terang 

mengatakan bahwa kebijakan proteksionisme merupkan hambatan perdagangan 

bebas yang mengancam. Ia juga menekankan bahwa negara-negara G20 sudah 
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saatnya mengambil tanggung jawab untuk menciptakan iklim pasar global yang 

positif, yaitu melalui kerjasama dan multilateralisme. 

 

Sejak Perang Dunia II, komunitas internasional sudah mencari perdamaian 

dunia dan kesejahteraan melalui kerjasama antar negara. … Semangat 

yang mendasari sistem perdagangan yang bebas dan adil dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi adalah multilateralisme. Ini juga melatarbelakangi 

perdamaian [cetak tebal ditambahkan] (Korea Net, 2018). 

 

Dapat disimpulkan bahwa Moon Jae-in merupakan pemimpin dengan 

kebutuhan afiliasi yang tinggi. Hal inilah yang juga mendorong rendahnya rasa 

nasionalisme Moon dalam aspek ekonomi. Lebih dari itu aspek need of affiliation 

inilah yang mendorong kerjasama antar negara bisa terlaksana dengan baik.  

 

IV.3.4 Conceptual Complexity 

 Seorang pemimpin tipe konsiliator disebut memiliki tingkat kompleksitas 

konseptual yang tinggi oleh Hermann (1980). Hal ini disebabkan oleh tingginya 

kebutuhan afiliasi dan rendahnya prasangka terhadap pihak lain yang mendorong 

seorang pemimpin untuk tetap berada di tengah dan memainkan peran ganda 

(Hermann, 1980). Korsel berada di tengah negara-negara yang memiliki agenda 

masing-masing baik regional maupun global. Moon berada di tengah Abe, Xi, 

Trump dan Kim dalam isu Semenanjung Korea. Berada diantara banyak pihak 

yang memiliki pandangan berbeda-beda membuat Moon berada dalam situasi 

yang serba salah. Disamping ia harus menjaga hubungan kerjasama dengan AS, 

Tiongkok dan Jepang, Moon juga harus mencapai idealismenya untuk mencapai 

perdamaian dan kesejahteraan di Semenanjung Korea atas dasar etno-

nasionalisme. Moon sudah cukup berhasil dengan pertemuan Trump-Kim yang 

pertama, tapi ia harus berbesar hati dengan kegagalan pertemuan Trump-Kim 

yang kedua. Moon harus lebih cerdik dalam menempatkan diri diantara keduanya, 

jika tidak ingin merusak hubungan dengan salah satunya (Lee, 2017).  

 Namun demikian, Moon cukup pandai dengan menginisiasi NSP dan 

mengimplementasikan apa yang ia sebut balanced diplomacy. Ia memiliki rencana 

cadangan yang cukup, jika sewaktu-waktu Trump “menyingkirkan” Korsel. Moon 
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cukup memperlihatkan gelagat kekhawatiran dalam setiap pidatonya. Ia juga 

cenderung dengan gamblang mengutarakan rencana Korsel melalui NSP. Secara 

konsep, mungkin Moon terlihat sebagai seseorang yang memiliki kompleksitas 

konseptual yang tinggi. Dalam pidato pelantikannya, Moon mengatakan, “Saya 

akan pergi kemanapun untuk perdamaian Semenanjung Korea. Jika perlu, saya 

akan terbang ke Washington langsung, saya akan pergi ke Beijing dan Tokyo, dan 

di bawah kondisi yang memungkinkan saya akan pergi ke Pyongyang juga” (Lee, 

2017). Dalam pernyataannya tersebut, ia secara tidak langsung menyebutkan 

urutan prioritas negara yang berhubungan dengan Korsel. Bahkan ia juga 

menekankan bahwa ia akan menngunjungi Pyongyang dengan “syarat”. Ia 

menyebutkan Washington di urutan pertama, Beijing dan Tokyo di urutan kedua, 

dan terakhir adalah Pyongyang. Moon masih menganggap bahwa AS adalah mitra 

yang sangat penting bagi Korsel, sedangkan dengan Beijing dan Tokyo, Moon 

sedang berpikir cerdik untuk menyiasati opini publik Korsel terkait isu THAAD 

dan isu comfort woman.  

 Kegagalan pertemuan kedua Trump-Kim di Hanoi, menciptakan tantangan 

baru bagi Moon sebagai pemrakarsa perdamaian di Semenanjung Korea. Ia 

bahkan menerima kritik dari berbagai pihak dan disebut sebagai pihak yang paling 

kalah dalam upaya fasilitasi pertemuan Trump-Kim. Kim bahkan menyebut 

pemerintah Korsel tidak seharusnya hanya menjadi „mediator‟ dan „booster‟ saja 

dan terus berada di posisi yang bimbang. Kim menyebut seharusnya Korsel 

menjadi pihak yang memperjuangkan kepentingan bangsa dengan semangat dan 

suara sendiri. Namun demikian Moon justru memberikan respon yang cukup 

bagus dengan mengatakan bahwa, “Sebagai arsitek dari proses perdamaian di 

Semenanjung Korea, kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan dan apa 

yang bisa kami lakukan dengan cara yang sesuai dengan status kami sebagai 

penentu nasib di Semenanjung Korea. Pemerintahan saya tidak akan lepas 

tanggung jawab.” (The New York Times, 2019). Dalam pernyataannya tersebut, 

Moon justru memberikan respon positif pada pernyataan Kim dengan 

menginterpretasikan pidato Kim sebagai sebuah pernyataan mengenai 

komitmennya yang kuat untuk mencapai denuklirisasi. Meskipun dalam pidatoya, 
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Kim sama sekali tidak menggunakan kata „denuklirisasi‟. Ia juga menyebutkan 

bahwa sejatinya menjaga komunikasi terbuka dan menciptakan perdamaian adalah 

tentang bertahan untuk Korea Selatan, dan ia mempertahankan posisi 

diplomatiknya (The New York Times, 2019).  Hal tersebut ia sampaikan melalui 

pernyataanya sebelum pertemuan bilateral dengan Trump,  

 

Nah, dalam pengertian ini, saya percaya bahwa KTT Hanoi sebenarnya 

bukan –bukan sumber kekecewaan, tetapi sebenarnya adalah bagian dari 

proses yang lebih besar yang akan membawa kita ke kesepakatan yang 

lebih besar. 

Jadi tugas penting yang saya hadapi saat ini adalah menjaga momentum 

dialog dan juga mengekspresikan pandangan positif, mengenai KTT 

AS-Korea Utara ketiga, kepada masyarakat internasional bahwa ini akan 

diadakan dalam waktu dekat. 

Jadi, dalam hal ini, saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang 

tinggi atas bagaimana Anda terus mengekspresikan kepercayaan Anda 

kepada Ketua Kim. Dan juga, Anda telah memastikan bahwa Korea Utara 

tidak menyimpang dari jalur dialog. Saya ingin mengucapkan terima kasih 

untuk ini. 

Dan izinkan saya menegaskan kembali bahwa Republik Korea benar-

benar berada di halaman yang sama ketika sampai pada tahap akhir 

denuklirisasi lengkap Korea Utara. Dan saya dapat meyakinkan Anda 

bahwa kami akan tetap bekerja sama dengan Amerika Serikat. Tidak akan 

ada siang hari sampai kita mencapai tujuan akhir kita [cetak tebal 

ditambahkan] (White House, 2019).  

 

 Di sisi lain, dalam implementasi NSP, Moon justru memiliki 

kecenderungan untuk berbicara sangat gamblang mengenai maksud dan tujuan 

kebijakannya. Ia juga dengan sangat gamblang menyebut bahwa NSP adalah 

jembatan untuk perekonomian masa depan sekaligus sarana membuka jalur ke 

Semenanjung Korea. Bahkan ia juga sempat menyebut bahwa dengan kerjasama 

NSP, ia berharap bisa mendapatkan dukungan dalam menekan Korut untuk upaya 

denuklirisasi.  

 

Kita juga harus bekerja untuk membangun komunitas perdamaian di mana 

orang-orang aman. Di Asia, kita semua menghadapi ancaman yang 

ditimbulkan oleh senjata nuklir dan rudal Korea Utara, serta 

ancaman keamanan non-tradisional, termasuk terorisme, 

ekstremisme kekerasan, dan serangan dunia maya terhadap bisnis 
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kita, infrastruktur sosial dan sipil kita, dan pejabat institusi kita. 

Pemerintah Korea akan berusaha untuk memastikan bahwa baik warga 

Korea maupun masyarakat ASEAN dapat menjalani hidup yang bahagia 

dan aman, yang berarti bekerja sama dengan semua negara anggota 

ASEAN, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, untuk mengatasi 

tantangan keamanan yang kita hadapi bersama [cetak tebal ditambahkan] 

(Project Syndicate, 2017). 

 

 Dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Bogor November 2017 

lalu, Moon juga dengan gamblang menyebutkan bahwa Korsel akan gencar 

mempromosikan kerjasama dengan ASEAN kepada empat mitra utama Korsel –

AS, Rusia, Tiongkok, dan Jepang. Hal ini merupakan sebuah pernyataan 

gamblang yang mengafirmasi bahwa Korsel dengan jelas tetap memprioritaskan 

empat mitra utamanya sekaligus mengafirmasi bahwa Selatan masih berada di 

bawah keempat negara mitra utama Korsel. Hal ini didukung dengan penggunaan 

kata „level‟ dalam pernyataan Moon: “Saya akan mempromosikan pertukaran dan 

kerjasama dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia pada level 

hubungan Korea dengan keempat mitra utamanya” [cetak tebal ditambahkan] 

(Kompas TV, 2017). 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Moon Jae-in memiliki tingkat 

kompleksitas konseptual yang cenderung tinggi dalam hal posisi diplomatiknya di 

antara negara besar. Namun demikian ia bukannya memiliki kompleksitas yang 

kelewat rendah dalam skema NSP, ia hanya cenderung terus terang dalam hal 

keterbukaan akan kerjasama. Sehingga kompleksitas konseptual Moon Jae-in 

berada di tingkat moderat.  

 

IV.3.5 Distrust to Other 

Moon Jae-in memiliki tingkat ketidakpercayaan terhadap orang lain yang 

rendah. Hal ini terbukti dari bagaimana caranya melakukan kunjungan melalui 

mekanisme summit diplomacy. Moon juga memiliki intensi untuk membangun 

kepercayaan berbagai pihak. Bagi Moon, saling percaya adalah kunci 

keberhasilan kerjasama. Ia juga seringkali menggunakan kata “teman” untuk 

menyebut mitra dagang Korsel, ia juga sering menyebutkan „bersama” sebagai 

penggambaran masa depan keberjalanan NSP. Misalnya pada waktu ASEAN-
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ROK Summit, Moon menyebut ASEAN sebagai “teman yang berharga”. Hal ini 

menunjukkan bahwa Moon sangat mempercayai ASEAN sebagai mitra 

melaksanakan NSP. Ia mengatakan, “Bagi Korea, ASEAN sudah tiak perlu 

diragukan lagi, adalah rekan yang istimewa dan berharga” [cetak tebal 

ditambahkan] (Project Syndicate, 2017).  

 

 Dalam kunjungan balasan Jokowi ke Seoul tahun 2018 lalu, Moon dengan 

hangat menyambut kedatangan Jokowi di istana Gwanghamun. Moon juga 

mengajak Jokowi untuk jalan-jalan ke Dongdaemun, sebuah kawasan belanja di 

Seoul. Moon juga sempat membuat tweet dalam bahasa Indonesia yang 

menyebutkan bahwa Korsel telah berjuang selama satu tahun untuk perdamaian 

dan kesejahteraan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan tersebut adalah karena 

Jokowi (Indonesia) membersamai Moon (Korea Selatan) dalam upaya menuju 

perdamaian dan kesejahteraan. Ia juga menyebut bahwa ia sangat gembira dalam 

pertemuan kedua pemimpin dan juga atas persahabatan kedua negara. Berikut 

adalah tweet Moon Jae-in, 

 

Yang terhormat, Presiden Joko Widodo @jokowi @Kemlu_RI dan 

masyarakat Indonesia. Selama setahun terakhir, kami telah berjuang untuk 

perdamaian. Kami mampu memperlihatkan kekuatan besar karena 

Anda selalubersama kami. Kami ingat kegembiraan dalam pertemuan 

kita dan juga hubungan persahabtan yang berharga. Kami akan 

selalu bersama Anda dalam perjalanan menuju perdamaian dan 

kemakmuran [cetak tebal ditambahkan] (The Jakarta Post, 2018).  

 

  

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, Moon Jae-in menaruh kepercayaan 

terhadap mitra kerjasama dan tidak segan memberikan apresiasi. Ia juga seringkali 

menyebut Indonesia sebagai mitra yang berharga, dan sahabat Korea.  

Moon juga memiliki kecenderungan positif terhadap lawan politiknya. Ia 

juga berupaya menjadikan mereka kawan dengan melibatkan mereka dalam 

pemerintahannya. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden, Moon 

menyebutkan bahwa formasi rekrutmen dalam jajaran pemerintahannya akan 
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dilakukan secara terbuka dan tidak terkecuali. Moon juga menyatakan bahwa ia 

akan membagi otoritasnya dalam jajaran pemerintahannya. 

 

Saya akan membagi otoritas saya sebesar-besarnya. Badan penegakan 

hukum pemerintah akan terpisah dari politik.  

 

Saya menyampaikan apresiasi dan penghiburan saya kepada seluruh 

kandidat yang ikut dalam pemilihan. Pada pemilihan ini, tidak ada yang 

menang dan kalah. Kita semua adalah rekan yang bertanggung jawab 

untuk memimpin bersama Korea Selatan baru. Kita harus 

mengesampingkan persaingan dan berjalan ke depan dengan tangan 

bergandengan.  

 

Saya akan mengubah politik yang penuh pembagian dan konflik. Konflik 

antara konservatif dan progresif harus dihentikan. Sebagai presiden saya 

akan berkomunikasi dengan mereka. Partai oposisi adalah rekan bagi 

pemerintahan yang menjabat. Saya akan menemui partai oposisi secara 

teratur [cetak tebal ditambahkan] (The Korea Times, 2017).  

 

Dalam banyak pidatonya mengenai NSP, Moon sering menyebutkan kata 

“bersama” untuk menggambarkan prospek kebijakan tersebut di masa depan. Hal 

ini sesuai dengan visi NSP yang ingin menciptakan kesejahteraan dan perdamaian 

di Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea akan menjadi 

jembatan arus perdagangan baru yang lebih luas dan menciptakan kesejahteraan. 

Melalui penggunaan kata “bersama”, Moon ingin mengumpulkan kepercayaan 

mitra dagangnya di kawasan serta mencari dukungan atas upayanya di 

Semenanjung Korea. Hal ini diperkuat dengan penggunaan kata “inklusif”. 

 

… akan menciptakan jalan yang Korea dan ASEAN ambil bersama di 

tahun-tahun dan dekade mendatang. 

 

Sejak tahun 2010, Korea dan ASEAN telah membuat langkah signifikan 

bersma sebagai mitra strategis. 

 

Kita juga akan menciptakan akselerasi untuk menciptakan jalan yang lebih 

bebas dan pertumbuhan yang lebih inklusif [cetak tebal ditambahkan] 

(Project Syndicate, 2017). 

 

Selain itu, dalam pidatonya pada Korea-India Summit 2018, Moon juga 

menyebut hubungannya dengan India merupakan sebuah persahabatan. Ia juga 
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menunjukkan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah India dengan menyebut 

bahwa pertukaran antar pemerintah merupakan pondasi persahabatan. Pertukaran 

antar pemerintah merupakan bentuk kepercayaan yang cukup tinggi dari sebuah 

negara. Pasalnya urusan pemerintahan suatu negara merupakan urusan dalam 

negeri dan menyangkut kedaulatan. Dalam hal ini, pertukaran pemerintah yang 

dimaksud adalah pertukaran oengetahuan dan memperbanyak studi banding antar 

negara dan melakukan kunjungan pemerintahan. Moon mengatakan, “Pertukaran 

antar pemerintah dalam berbagai sektor akan menjadi pondasi yang kokoh untuk 

persahabatan yang lebih kuat antara dua negara kita” [cetak tebal ditambahkan] 

(Korea Net, 2018). 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan Moon terhadap 

pihak lain cenderung rendah. Moon memiliki kesamaan dengan Jokowi yang 

berusaha membagi otoritas kepemimpinannya kepada jajarannya, serta memiliki 

kepercayaan yang cukup tinggi pada negara mitra. Sekali lagi, mekanisme summit 

diplomacy turut meningkatkan kepercayaan seorang pemimpin terhadap pihak 

lain. 

 

IV.4 Kesimpulan  

 Melalui New Southern Policy, Moon berusaha membangun sebuah rezim 

ekonomi yang berbasis kesejahteraan rakyat sekaligus menjembatani upaya 

perdamaian di Semenanjung Korea. Dalam hal ini faktor idiosinkretik Moon 

memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengupayakan implementasi NSP. 

Latar belakang Moon Jae-in yang merupakan putra pengungsi Perang Korea 

mendorongnya untuk menciptakan kebijakan yang dapat memfasilitasi kedua 

negara menuju kesejahteraan. Moon memiliki rasa nasionalisme yang tinggi 

terhadap bangsanya, bangsa Korea. Hal ini menyebabkan ia memiliki tingkat 

nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme Moon condong pada etno-nasionalisme. 

Moon juga cenderung memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi dalam 

mengontrol keadaan. Hal ini terbukti melalui prinsip yang dibawa dalam 

kebijakan Semenanjung Korea, serta kepercayaan diri atas perannya sebagai 

mediator yang penting antara Trump dan Kim. Dalam implementasi kebijakan 
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yang berkesinambungan satu sama lain, Moon cenderung membutuhkan afiliasi 

yang tinggi. Hal ini dibuktikan melalui penggunaan mekanisme summit diplomacy 

dalam upaya membangun kerjasama berbasis NSP dengan negara-negara ASEAN 

dan India. Lebih dari itu, Moon memiliki tingkat kompleksitas konseptual yang 

tinggi, menyusul posisi Korea Selatan yang berada di dalam kecamuk geopolitik 

yang runyam dan juga berada di antara Trump-Kim yang memiliki ideologi yang 

jauh berbeda. Namun demikian, Moon cukup memiliki rasa tidak percaya yang 

rendah terhadap pihak lain. Hal ini terbukti melalui penggunaan diksi „rekan yang 

berharga‟ dan juga sebutan „kawan‟ atau „sahabat‟ terhadap  negara mitra. Dapat 

dikatakan bahwa Moon Jae-in merupakan tipe pemimpin yang berada di antara 

tipe agresif dan konsiliator menurut Hermann. Moon memiliki kecenderungan 

moderat yang sejalan dengan karakter Jokowi.  

 


