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Abstract 

The paradiplomacy phenomenon emerged as a new trend in international relations. 

Through the paradiplomacy, non-state actors have significant role and began to be 

considered its strength and also its existence in the international arena. The 

implementation of paradiplomacy can be seen in the sister state cooperation. Sister 

state is a cooperation between two region or city who has same characteristic or 

common goals. The cooperation between State of Queensland and Central Java 

Province is a part of sister state cooperation. This cooperation has been going on 

for years. In this article explains the reason why the State of Queensland establish 

cooperation with Central Java Province, and related to benefit which gained from 

such cooperation for the development of States of Queensland and Central Java 

Province. 
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Pendahuluan 

 Pasca berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, segala bentuk tatanan 

dunia internasional turut mengalami perubahan. Kekuatan hard diplomacy yang 

selama bertahun-tahun digunakan dalam hubungan perpolitikan internasional 

semakin menurun intensitasnya. Isu-isu yang berkaitan dengan keamanan dan 

militer tidak lagi menjadi hal yang selalu menjadi prioritas utama. Muncul kekuatan 

soft diplomacy dimana tata cara yang digunakan dalam hubungan politik 

internasional lebih bersifat kooperatif. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap 

pola diplomasi dalam hubungan internasional. Pergeseran pola diplomasi ini 
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memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, seperti ‘sub-state’ 

(pemerintah regional/daerah) dan ‘non-state’ (NGO, INGO, MNC, dan sebagainya) 

yang ikut berperan dalam dunia internasional. Munculnya aktor-aktor baru dalam 

diplomasi ini disebut dengan ‘paradiplomacy’. 

 Berkembangnya paradiplomasi ini beriringan dengan meluasnya fenomena 

globalisasi yang berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Globalisasi 

telah menjadikan sistem interaksi dalam hubungan internasional antar negara saling 

berintegrasi satu sama lain sehingga batas-batas antar negara semakin bias. Hal ini 

kemudian membentuk pola interaksi yang terbuka dan saling ketergantungan 

(interdependent). Oleh sebab itu, banyak negara yang saling bekerjasama untuk 

memenuhi kebutuhannya. Bahkan, aktor-aktor dengan lingkup yang lebih kecil 

seperti provinsi, kota, maupun kabupaten yang saat ini memiliki peluang untuk 

menjalin hubungan dan kerjasama internasional. 

Kerjasama internasional antar sub-state telah banyak dilakukan oleh negara-

negara di dunia, sama halnya dengan kerjasama yang dilakukan oleh Negara Bagian 

Queensland, Australia dengan Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Negara Bagian 

Queensland telah menjalin kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 

1991. Kerjasama yang sudah terjalin lama ini meliputi bidang agriculture, 

peternakan, perdagangan dan investasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan 

sebagainya. Kerjasama antara Negara Bagian Queensland dan Jawa Tengah ini 

memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan 

ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) pada September 1991 

yang merupakan tanda resminya hubungan kerjasama sub-state tersebut yang 

berlanjut hingga saat ini. 

Kondisi Wilayah Negara Bagian Queensland 

Negara Bagian Queensland (QLD) merupakan salah satu dari enam negara 

bagian yang masuk dalam wilayah Australia. Queensland merupakan negara bagian 

Australia yang memiliki wilayah terbesar kedua. Luas wilayah Queensland yaitu 

1.727.200 km2 sedangkan Australia Barat memiliki wilayah yang paling besar. 

Queensland beribukota di Brisbane. Wilayah Queensland di sebelah utara 

berbatasan dengan Papua New Guinea dan Laut Arafuru, disebelah timur 
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berbatasan dengan Laut Coral, kemudian disebelah barat daya berbatasan dengan 

New South Wales, dan disebelah barat berbatasan dengan wilayah Teritorial Utara. 

Besarnya wilayah Queensland menjadikan Queensland memiliki lahan yang 

cukup luas. Namun, lahan tersebut tidak seluruhnya merupakan lahan yang 

produktif. Queensland memiliki ekonomi diversifikasi modern, didukung oleh 

sektor yang kuat termasuk pertanian, sumber daya alam, konstruksi, pariwisata, 

manufaktur dan jasa. Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi 

Queensland secara umum telah melebihi pertumbuhan rata-rata nasional. 

Perekonomian Queensland mengalami perkembangan karena sektor pertanian. 

Sistem pertanian yang maju menyebabkan proses produksi hasil-hasil 

pertanian di Queensland semakin produktif. Dari sektor pertanian tersebut telah 

menyumbang sebanyak 2.5% bagi perekonomian Queensland. Queensland sangat 

terkenal dengan sumber daya batubara dan bauksitnya. Hal ini sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan ekonomi Queensland dimana sektor ini menjadi pendorong 

utama bagi pertumbuhan Queensland. Sektor ini menyumbang sekitar 7.4% untuk 

perekonomian Queensland. 

Pada awalnya Queensland tidak memiliki suatu dokumen konstitusional 

yang menguraikan peraturan konstitusional negara. Namun, kemudian muncul 

Queensland Constitusion 2001 atau Konstitusi Queensland 2001. Konstitusi 

Queensland ini berisi tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan tentang 

bagaimana pelaksanaan pemerintahan di Queensland, termasuk didalamnya 

pembuatan undang-undang. Bentuk demokrasi di Queensland adalah demokrasi 

perwakilan. Queensland memiliki 89 daerah pemilihan masing-masing dengan 

wakil terpilih di Parlemen.  

Queensland memiliki beberapa lembaga pemerintahan seperti, Majelis 

Legislatif (Parlemen), Eksekutif (Kabinet dan Dewan Eksekutif), dan Peradilan 

(Pengadilan). Sedangkan seorang Gubernur di Queensland merupakan perwakilan 

dari Ratu Elizabeth II. ERP (Estimated Resident Population) awal Queensland pada 

tanggal 30 Juni tahun 2016 adalah 4.844.473 orang (20,1% dari populasi Australia). 

Dalam permasalahan kebudayaan, di Queensland telah dibentuk suatu 

dewan yang bertugas mengelola warisan budaya yang ada di Queensland. Dewan 



4 

 

ini disebut dengan Queensland Heritage Council. Brisbane adalah pusat budaya 

yang dominan, dengan poros menjadi Pusat Kebudayaan Queensland, yang terletak 

di situs riverside yang menghadap ke kota. Ini berisi auditorium untuk musik, 

drama, dan pertunjukan balet, serta Queensland Art Gallery, Museum, dan 

Perpustakaan Negara. 

 

Kondisi Wilayah Jawa Tengah 

 Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang 

cukup luas di Pulau Jawa. Batas wilayah provinsi ini adalah sebelah utara 

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Samudera Hindia dan 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelah barat dengan Provinsi Jawa Barat 

dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah adalah 

sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dengan luas 

wilayah 32.548 km², atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa. Sedangkan ibukota 

Provinsi Jawa Tengah terletak di Kota Semarang. 

 Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten 

dan 6 kota dengan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi. Luas yang ada terdiri 

dari 922 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) 

bukan lahan sawah. Keberadaan gunung-gunung berpengaruh terhadap kesuburan 

lahan di beberapa wilayah Jawa Tengah. Sistem perdagangan Jawa Tengah 

menggunakan dua sistem statistik, yaitu statistik ekspor dan statistik impor. 

Statistik ekspor berdasarkan pada sistem perdagangan umum yang meliputi seluruh 

area geografi Indonesia. Sedangkan statistik impor berdasarkan pada sistem 

perdagangan khusus yang meliputi seluruh area geografi Indonesia kecuali zona 

perdagangan bebas dimana berlaku perdagangan luar negeri.  

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan 

mandat oleh pemerintahan pusat untuk mengatur rumah tangga wilayahnya sendiri 

dalam sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ini membuka kesempatan bagi 

para pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan kondisi 

daerahnya. Kepala daerah Provinsi Jawa Tengah adalah seorang Gubernur yang 

dipilih setiap lima tahun sekali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
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Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 

Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan 

pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. 

Jawa Tengah adalah salah satu wilayah di Pulau Jawa yang kaya akan budaya 

Jawa setelah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa pihak mengatakan bahwa 

Jawa Tengah adalah jantung dari kebudayaan Jawa dan rumah dari istana Jawa. 

Islam adalah agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Jawa Tengah, 

dengan beberapa agama lain seperti Kristiani, Hindu atau Budha. Meskipun Islam 

adalah mayoritas, tetapi beberapa tertua masih memegang keyakinan adat yang 

disebut agama Abangan.  

Etnisitas di Jawa Tengah 98% didominasi orang Jawa, dan lainnya yaitu orang 

Sunda yang menetap di Ujung Jawa Tengah, dekat Jawa Barat, juga beberapa orang 

India-Indonesia, Arab-Indonesia dan Tionghoa. Ragamnya etnis yang tinggal di 

Jawa Tengah menjadikan wilayah ini multikultur. 

Sarana utama mata pencaharian di Jawa Tengah adalah pertanian; beras, 

tembakau, tebu, jagung (jagung), karet, teh, kopi, kina kulit kayu, ubi jalar, dan 

buah-buahan dan sayuran yang tumbuh atau dikumpulkan. Industri memproduksi 

tekstil, keramik, sepatu, ban, lampu listrik, makanan jadi, minuman, produk mineral 

non logam, peralatan transportasi, dan kertas. Ada juga percetakan, pembuatan 

kapal, dan tanaman mobil-perakitan. 

 

Hubungan Sister State antara Queensland dan Jawa Tengah 

 Hubungan kerjasama antara Queensland dan Jawa Tengah pada dasarnya 

diawali dengan hubungan sister state. Hubungan sister state atau juga disebut sister 

city (kota kembar) ini telah banyak dilakukan oleh beberapa negara maupun kota di 

dunia. Sebuah hubungan kota kembar, kabupaten, atau negara adalah hubungan 

yang berbasis luas, kemitraan jangka panjang antara dua masyarakat di dua negara. 

Hubungan sister city menawarkan fleksibilitas untuk membentuk hubungan antara 
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masyarakat yang saling menguntungkan dan yang menangani masalah-masalah 

yang paling relevan untuk mitra. 

 Hubungan ini biasanya dilakukan karena adanya persamaan karakter antara 

dua daerah atau kota yang bekerjasama. Namun, ada pula yang bekerjasama karena 

memiliki tujuan yang sama yang hendak dicapai. Suatu hubungan sister city, 

municipality, state dan sebagainya menjadi kerjasama resmi dengan 

ditandatanganinya perjanjian resmi oleh perwakilan-perwakilan yang terpilih dari 

dua yurisdiksi. Di Amerika sister city diperkenalkan oleh Presiden D. Eisenhower 

pada tahun 1956. Hal ini ditandai dengan terbentuknya suatu organisasi Sister Cities 

International. 

 Hubungan sister state antara Queensland dan Jawa Tengah telah berjalan 

cukup lama. Queensland dan Jawa Tengah menjalin hubungan sister city sejak 

tahun 1991. Secara resmi hubungan kerjasama ini ditandatangani pada September 

1991. Penandatangan nota kesepakatan atau nota kesepahaman dilakukan oleh 

perwakilan masing-masing pihak. Pihak Queensland diwakili oleh Premier 

Queensland saat itu, Wayne Gross dan pihak Jawa Tengah diwakili oleh H.M Ismail 

selaku Gubernur Jawa Tengah. Bidang-bidang kerjasama antara Queensland 

dengan Jawa Tengah yaitu meliputi, pertanian, pendidikan, perdagangan, investasi, 

pembangunan, industri, alih teknologi dan lain sebagainya. 

Queensland dengan Jawa Tengah merupakan dua wilayah yang berbeda, 

dimana Queensland adalah negara bagian Australia sedangkan Jawa Tengah adalah 

wilayah yang memiliki pemerintahan daerah sendiri. Dalam kegiatan kerjasama 

sister state ini Queensland mendapat sumber dana dari pemerintah pusat (anggaran 

APBN), sedangkan Jawa Tengah dananya bersumber dari pemerintahan daerah 

(APBD). 

Periode hubungan sister state antara Queensland dan Jawa Tengah adalah lima 

tahun dalam satu kali periode. Dalam hal ini telah dilakukan empat kali masa 

perpanjangan kerjasama. Mem.orandum of Understanding (MoU) pertama kali 

ditandatangani pada 23 September 1991. Periode kedua kerjasama ditandatangani 

pada 14 Juni 1997 dan berakhir pada 14 Juli 2002. MoU perpanjangan kerjasama 
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untuk yang kedua kalinya ditandatangani, kali ini Gubernur Mardiyanto dan 

Premeir Petter Beatti di Gedung Parlemen pada tanggal 10 September 2002.  

Pada Desember 2007 MoU kembali ditandatangani untuk yang ketiga kalinya. 

Tiga anggota DPRD bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ali Mufiz disertai 

sejumlah pejabat dan pengusaha bertolak ke Negara Bagian Queensland, Australia 

untuk memperpanjang perjanjian kerjasama sister state tahapan keempat. Pada 18 

Maret 2013 ditandatangani kembali MoU kerjasama sister state antara Negara 

Bagian Queensland dan Provinsi Jawa Tengah. MoU ditandatangani oleh Gubernur 

Jawa Tengah, Bibit Waluyo dan Premier Negara Bagian Queensland, Campbell 

Newman MP. 

 

Landasan Hukum Kerjasama Antara Queensland dan Jawa Tengah 

 Dalam suatu hubungan kerjasama terdapat aturan-aturan hukum yang 

digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan kerjasama. Aturan-

aturan tersebut merupakan suatu acuan hukum dalam pelaksaanaan hubungan 

kerjasama. Konvensi Wina merupakan peraturan fundamental dalam suatu 

perjanjian dalam sejarah hubungan internasional. Konvensi ini berisi tentang 

hukum-hukum internasional yang mengatur segala bentuk hukum perjanjian. 

 Konvensi Wina 1969 disetujui pada tanggal 23 Mei. Konvensi Wina 1969 

ini berisi tentang Hukum Perjanjian. Konvensi Wina 1986 disetujui pada tanggal 

21 Maret. Konvensi Wina 1986 ini berisi tentang Hukum Perjanjian antara Negara 

dengan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional. 

Dalam Konvensi Wina 1696, perjanjian merupakan sebuah kesepakatan 

internasional yang dibuat antara Negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh 

hukum internasional, baik kesepakatan tersebut diwujudkan dalam instrumen 

tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan dan tidak 

memandang apapun namanya. 

 Beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu 

perjanjian, untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional, yaitu: kata sepakat, 

subyek-subyek hukum internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk 

pada atau diatur oleh hukum internasional. Konvensi Wina 1969 dan 1986 
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digunakan sebagai kerangka dasar dalam pembuatan kesepakatan atas kerjasama 

yang dijalin oleh Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan Pemerintah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 Konvensi Wina 1969, tentang Hukum Perjanjian Pasal 26 telah meyatakan 

dalam hal ini bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara 

pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau in good faith. Berdasarkan 

Konvensi Wina, perjanjian internasional hanya dapat dilakukan antar negara, antar 

organisasi internasional, ataupun antara negara dan organisasi internasional. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, maka sebagai aktor sub-Negara baik 

Pemerintah Negara Bagian Queensland maupun Pemerintah Jawa Tengah 

menggunakan surat kuasa penuh (full powers) dari masing-masing Pemerintah 

Negaranya. Hal ini mengingat bahwa Negara-lah yang memiliki kuasa untuk 

membuat suatu perjanjian Internasional.  

"Surat kuasa penuh" (full powers) adalah sebuah dokumen yang berasal dari 

pejabat negara yang berwenang atau dari organ yang kompeten dari organisasi 

internasional menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk mewakili Negara atau 

organisasi untuk negosiasi, mengadopsi atau mengautentikasi teks perjanjian, untuk 

mengekspresikan persetujuan dari Negara atau organisasi untuk terikat oleh 

perjanjian, atau untuk mencapai tindakan lain sehubungan dengan perjanjian. 

Di Indonesia, kewenangan aktor sub-negara didalam pemerintahan telah 

diatur sendiri dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004. Undang-undang ini 

mengatur tentang pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah diberikan 

kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur wilayahnya sendiri, yang 

kemudian disebut sebagai otonomi daerah. 

Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 37 

tahun 1999 yang mengatur hubungan luar negeri. Di dalam Bab I Pasal 1 disebutkan 

bahwa, hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek 

regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan 

daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, 

organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. 

Hubungan luar negeri yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah 
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hubungan luar negeri yang berkaitan dengan kerjasama seperti pendidikan, 

perdagangan, budaya dan lain sebagainya diluar bidang keamanan dan politik. 

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, 

yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta 

menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pasal 5 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa lembaga negara dan 

lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat 

dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat Perjanjian Internasional 

terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut 

dengan Menteri. 

Konsultasi dan koordinasi ini mencakup empat bidang, yaitu politis, yuridis, 

teknis dan security. Politis adalah tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri 

dan Kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Pusat pada umumnya. Yuridis, 

yaitu adanya jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-

celah (loopholes) yang merugikan dalam mencapai tujuan bersama. Teknis, yaitu 

tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Departemen Teknis 

terkait. Sedangkan yang keempat adalah security atau keamanan. Security adalah 

bahwa kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses 

atau kedok bagi kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu dan mengancam 

stabilitas negara. 

Dalam undang-undang Australia, hubungan luar negeri tertuang dalam 

Konstitusi Australia pasal 51 (XXXVIII). Konstitusi Australia pasal 51 (XXXVIII) 

atau Australian Constitution Section 51 (XXXVII) adalah konstitusi yang digunakan 

negara Australia dalam menjalankan agenda negara dan sumber peraturan 

perundang-undangan di Australia. Konstitusi Australia ini menerangkan tentang 

hukum-hukum dasar Pemerintah Australia. 

Konstitusi ini bersifat mengikat baik bagi orang Australia maupun 

Pemerintahnya. Di dalam Konstitusi Australia, hubungan luar negeri ini disebut 

sebagai external affairs. External affairs merupakan suatu istilah yang digunakan 

oleh negara-negara persemakmuran Inggris untuk menggambarkan hubungan luar 

negerinya dengan negara lain. Pasal 51 (xxix) Konstitusi Australia ini sebagai salah 
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satu rujukan dalam menjalin hubungan luar negeri baik oleh Pemerintah Federal 

Australia maupun negara bagian Australia. 

Konstitusi Australia pasal 51 ini mengatur tentang kekuasaan legislatif 

parlemen. Di dalam pasal ini terdapat 39 butir point. Salah satu point tersebut adalah 

mengenai external affairs. Pasal 51 (xxxix) ini mengandung penjelasan mengenai 

prosedur dan kewenangan bagi pemerintah negara bagian dan pemerintah Australia 

apabila ingin mengadakan hubungan atau kerjasama luar negeri. Konstitusi inilah 

yang kemudian menjadi dasar bagi Pemerintah Australia dan pemerintah negara 

bagian di Australia dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara-negara 

lain 

 

Provinsi Jawa Tengah sebagai Pangsa Pasar dan Investasi 

 Sebuah kerjasama adalah hubungan tanpa paksaan yang dilandasi oleh 

kepentingan-kepentingan tertentu. Keberlangsungan kerjasama ditentukan oleh 

kepercayaan dari aktor-aktor yang melakukan kerjasama. Kerjasama yang terjalin 

antara Pemerintah Negara Bagian Queensland dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Tengah adalah salah satu diantara kerjasama sub-state yang telah berjalan 

sangat lama. Bagi Australia sendiri menjalin suatu hubungan dan kerjasama dengan 

Indonesia menjadi suatu hal yang penting.  Letak yang berdekatan ini mendorong 

Australia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. 

 Hubungan Australia dengan Indonesia akan selalu penting secara 

fundamental. Hal ini mencerminkan lokasi strategis Indonesia pendekatan Australia 

Utara yang melalui 60 persen dari ekspor Australia melewati Indonesia adalah 

negara terbesar dan terpadat di dekat Australia. Hubungan bilateral antara Australia 

dengan Indonesia ini tidak hanya hubungan antara kedua negara saja sebagai aktor 

utama, tetapi juga melibatkan aktor-aktor yang lebih kecil dibawah negara. 

 Pemerintah Negara Bagian Queensland menjalin kerjasama dengan 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 25 tahun. Dalam kerjasama 

yang dibangun dengan Provinsi Jawa Tengah ini, awalnya adalah kerjasama yang 

berfokus pada bidang perekonomian. Namun, kerjasama ini kemudian berkembang, 

sehingga tidak hanya bekerjasama di bidang perekonomian saja tetapi juga di 
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bidang lain seperti pendidikan, budaya, politik, keamanan, teknologi, dan 

sebagainya. 

 Dalam bidang perdagangan dan investasi Indonesia adalah pasar 

perdagangan prioritas bagi Queensland. Kegiatan  lain  yang  juga  telah  dilakukan  

di  bidang  pertanian  yaitu pengiriman  staff  dari  Queensland  untuk  alih  ilmu  

pengetahuan  dan  teknologi, lalu disusul dari  Jateng  mengirim  dua  staff  

peternakan  ke  Queensland untuk  mengetahui lebih lanjut teknik inseminasi buatan 

dalam pengembangbiakan  sapi potong. 

 Melalui program-program tersebut dapat menunjukkan bahwa dalam 

hubungan kerjasama ini, baik Negara Bagian Queensland maupun Provinsi Jawa 

Tengah sama-sama mendapatkan keuntungan. Alih teknologi peternakan dari 

Queensland ke Jawa Tengah dapat meningkatkan produktivitas peternakan di Jawa 

Tengah. Di sisi yang lain, Negara Bagian Queensland turut mendapat keuntungan. 

Diketahui bahwa jenis sapi yang berasal dari Australia, paling besar produksi ada 

di Queensland, merupakan jenis sapi yang memiliki kualitas yang unggul. Dengan 

demikian, ketika Jawa Tengah mengimpor bibit sapi yang berasal dari Queensland, 

hal ini meningkatkan indeks ekspor sapi Queensland. 

 Dalam kaitannya dengan Queensland dan Jawa Tengah, masing-masing dari 

keduanya memiliki kepentingan yang dapat dicapai dengan upaya bersama-sama. 

Queensland adalah salah satu negara bagian di Australia yang mempunyai potensi 

yang unggul dalam bidang pertanian, peternakan, pertumbuhan ekonomi dan 

sebagainya. Dengan keunggulan produk pertanian dan peternakannya tersebut tentu 

Queensland membutuhkan tempat sebagai lahan untuk mempromosikan hasil 

produknya, sederhananya dapat dikatakan bahwa Queensland membutuhkan pasar 

ekspor untuk produknya. Di sisi lain Provinsi Jawa Tengah mencari daerah untuk 

dijadikan mitra kerjasama. Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjatuhkan 

pilihan pada Queensland sebagai mitra kerjasamanya di mana telah diketahui 

potensi-potensi Queensland yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa 

Tengah dalam berbagai bidang. 
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Hubungan Saling Menguntungkan Queensland-Jawa Tengah 

 Suatu kerjasama terjalin erat kaitannya dengan kepentingan masing-masing 

pelaku. Di dalam kerjasama aktor-aktor yang berperan selalu mempertimbangkan 

lebih dulu seberapa besar tingkat keberhasilan dalam mencapai kepentingannya. 

Kerjasama dipilih karena akan lebih mudah apabila mencapai kepentingan dengan 

jalan bersama. 

 Kerjasama antara Queensland dengan Jawa Tengah ini tidak terlepas 

dari kegiatan ekspor dan impor. Baik Queensland maupun Jawa Tengah memiliki 

spesialisasi produksi yang berbeda. Perbedaan spesialisasi ini pada kenyataannya 

justru menjadikan hubungan antara Queensland dan Jawa Tengah semakin baik dan 

erat. Keduanya telah sering kali melakukan pertukaran hasil produksi. Diketahui 

bahwa Australia memiliki kualitas yang unggul dalam bidang peternakannya. 

Kualitas ternak seperti sapi yang berasal dari Queensland, Australia merupakan sapi 

yang berkualitas dan unggul. Di lain pihak Jawa Tengah memiliki kualitas yang 

baik dalam hal industri meubel. 

 Berkaitan dengan hal tersebut, Queensland sebagai produsen sapi terbaik di 

Australia juga telah biasa mengirimkan sejumlah sapi hidup ke Jawa Tengah. Di 

satu sisi, didirikan rumah potong dan karantina hewan, terutama sapi, di Cilacap. 

Dengan demikian, ketika Jawa Tengah mengimpor bibit sapi yang berasal dari 

Queensland, hal ini meningkatkan indeks ekspor sapi Queensland. Hal ini menjadi 

suatu keuntungan karena nilai ekspor Queensland semakin tumbuh. Melalui ekspor 

bibit sapi tersebut dapat meningkatkan perekonomian Queensland. Kegiatan ini 

juga berpengaruh baik terhadap upaya perluasan pasar oleh Queensland di mana 

Jawa Tengah sebagai mitra kerjasama merupakan pasar ekspor barang dan jasa bagi 

Queensland. 

Di sisi lain Jawa Tengah memiliki kualitas komoditi meubel yang bagus. 

Komoditi meubel ini juga telah menembus pasar internasional. Australia secara 

umum termasuk wilayah tujuan pasar ekspor meubel Jawa Tengah. Meubel ini 

biasanya dalam bentuk kerajinan kayu atau bahkan ukiran-ukiran. Tercatat bahwa 

ekspor Jawa Tengah ke Australia pada Februari 2017 sebesar 7.38% yang kemudian 
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mengalami kenaikan menjadi 8.92% pada Maret 2017. Sehingga persentase ekspor 

Jawa Tengah selama Januari-Maret 2017 yaitu sebesar 26.80%. 

Apabila dilihat berdasarkan hubungan Queensland dan Jawa Tengah, ekspor 

dan impor yang dilakukan kedua belah pihak menghasilkan suatu keuntungan satu 

sama lain. Dari pihak Jawa Tengah membutuhkan impor sapi yang cukup banyak 

sehingga Queensland kemudian melakukan ekspor sapinya ke Jawa Tengah. Lalu, 

di sisi lain mulai tumbuhnya industri meubel Jawa Tengah yang telah masuk ke 

pasaran internasional yang salah satunya di ekspor ke Australia. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa hubungan Queensland dengan Jawa Tengah ini 

menguntungkan. 

 

Kesimpulan 

 Kerjasama antara Negara Bagian Queensland dengan Provinsi Jawa Tengah 

tetap terjalin hingga dalam jangka waktu lama disebabkan karena adanya hubungan 

saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Kerjasama yang sudah terjalin 

selama puluhan tahun tersebut telah mendorong kemajuan bagi masing-masing 

wilayah baik Queensland maupun Jawa Tengah. Pertukaran program kerjasama 

yang telah dilakukan berjalan lancar dan semakin meningkat dari tahun ke tahun. 

Kerjasama yang dilakukan yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, 

investasi, dan lain sebagainya. 

 Faktor yang kedua adalah Jawa Tengah menjadi prospek pasar ekspor yang 

menjanjikan bagi Queensland, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dan kawasan Asia Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang baik. Selain bidang 

ekonomi, bidang-bidang yang lain seperti pertanian, peternakan, dan pariwisata 

menunjukkan prospek yang bagus untuk dijadikan kerjasama. 

 Kebijakan ekonomi Perdana Menteri Paul Keating pada tahun 1991 menjadi 

titik awal implementasi paradiplomasi di Australia. Hal tersebut kemudian 

mendorong terbentuknya kerjasama antara Negara Bagian Queensland dengan 

Jawa Tengah dimulai sejak diijinkannya negara bagian Australia untuk menjalin 

kerjasama dengan negara lain. Selain itu, kerjasama ini terus berlangsung karena 

antara Queensland dan Jawa Tengah telah terjadi hubungan saling menguntungkan. 
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Hal ini dapat ditunjukkan melalui kegiatan ekspor-impor di mana Queensland 

sebagai pengekspor sapi hidup ke Jawa Tengah sedangkan Jawa Tengah 

mengekspor barang-barang meubel ke Australia termasuk Queensland. 
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