
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

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. Masyarakat dunia pun lebih memilih untuk 

menggunakan tata cara yang lebih kondusif untuk menghindari hubungan yang 

konfliktual seperti sebelumnya. Maka, muncul kekuatan soft diplomacy dimana 

tata cara yang digunakan dalam hubungan politik internasional lebih bersifat 

kooperatif. Hal ini membawa suatu perubahan terhadap fokus perhatian dunia 

internasional, dimana isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi 

manusia, ekonomi, sosial dan budaya turut menjadi prioritas utama dalam 

diskusi hubungan internasional. Perubahan ini juga berpengaruh terhadap pola 

diplomasi dalam hubungan internasional. Pergeseran pola diplomasi ini 

memunculkan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional. Negara (state) 

tidak lagi menjadi aktor utama, namun muncul aktor-aktor baru seperti ‘sub-

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

sebagainya) yang ikut berperan dalam dunia internasional. Munculnya aktor-
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aktor baru dalam diplomasi ini disebut dengan ‘paradiplomacy’. Istilah 

‘paradiplomacy’ pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh 

ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan 

istilah ‘parallel diplomacy’ menjadi ‘paradiplomacy’, yang mengacu pada 

makna ‘the foreign policy of non-central government’.1 

Menurut Criekmans (2012) dalam Grydehoj (2014) menyebutkan 

bahwa karakteristik paradiplomasi adalah (1) representasi politik di luar negeri, 

(2) kekuatan dan kewenangan membuat perjanjian, (3) perjanjian-perjanjian 

yang memiliki sifat formal, (4) pengembangan program bantuan dan berbagi 

pengetahuan dengan negara lain, (5) bentuk lain partisipasi dalam kerangka 

kerja multilateral dan organisasi, (6) partisipasi dalam jaringan formal atau 

informal, dan (7) mengembangkan diplomasi publik, domestik, maupun 

internasional.2 Dalam hal ini paradiplomasi merupakan proses politik untuk 

mempertahankan kebijakan politik luar negeri suatu pemerintahan negara 

dengan mempengaruhi kebijakan politik pemerintahan lain. Berkembangnya 

paradiplomasi ini beriringan dengan meluasnya fenomena globalisasi yang 

berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Dinamika yang terjadi 

di era globalisasi saat ini semakin menunjukkan laju yang signifikan. Fenomena 

globalisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin intensifnya 

                                                           
1 Mukti, Takdir Ali. ‘Paradiplomacy’: Kerjasama Luar Negeri Pemda di Indonesia. Phinisi Press. 

Yogyakarta. 2013. Hal. 2. 
2 Laksono, Dinda Arumsari. Paradiplomacy diposting pada tanggal 24 Oktober 2015 dalam http://dinda-

arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id, diakses pada tanggal 14 November 2016. 

http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/
http://dinda-arumsari-laksono-fisip14.web.unair.ac.id/
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hubungan antar negara.  Bahkan aktor-aktor non-negara seperti pemerintah 

daerah, perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi-organisasi atau 

institusi-institusi semakin aktif dalam mengambil peran dalam hubungan 

internasional.  

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. 

Bidang-bidang kerjasama ini meliputi alih teknologi, pertukaran ilmu 

pengetahuan, politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Bahkan kerjasama 

ini tidak hanya dilakukan oleh entitas negara saja, tetapi juga oleh aktor-aktor 

dengan lingkup yang lebih kecil seperti provinsi, kota, maupun kabupaten yang 

saat ini memiliki peluang untuk menjalin hubungan dan kerjasama 

internasional. Secara hukum hal ini telah jelas tercantum dalam undang-undang 

nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang didalamnya 

menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan hubungan kerjasama 

luar negeri atau yang biasa disebut kerjasama internasional. 

Kewenangan daerah untuk menjalin kerjasama internasional pada 

dasarnya telah ada sejak diberlakukannya UU tentang otonomi daerah. 

Berlakunya otonomi daerah ini menjadi pendorong bagi daerah untuk lebih 

terbuka dalam berinteraksi di lingkup internasional. Menurut Thomas L. 
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Friedman, mengatakan bahwa “The world is flat”, dimana masyarakat dunia 

seolah berada pada bidang datar yang sama, dan bukan lagi pada bulatan yang 

sama, sehingga semua menjadi tampak transparan tanpa ada yang bisa 

bersembunyi lagi, apalagi mengisolasi diri dari pergaulan internasional.3 Hal 

ini tidak terkecuali bagi aktor-aktor sub-state seperti pemerintah daerah. Sejak 

diberlakukannya otonomi daerah telah banyak pemerintah daerah yang 

berperan serta dalam pergaulan internasional. Kerjasama internasional antar 

sub-state menjadi hal yang tidak asing lagi. Bahkan kerjasama internasional 

antar sub-state ini seakan menjadi suatu trend global dalam masyarakat 

transnasional saat ini. Dalam konteks kerjasama antar sub-state yang bertindak 

sebagai aktor utama adalah pemerintah regional/daerah yang tidak hanya 

bertindak sebagai aktor dalam negeri. Di era transnasional ini, pemerintah 

regional/daerah juga melakukan interaksi yang melintasi batas-batas suatu 

negara. Tidak sedikit pula dalam melakukan interaksi transnasional ini suatu 

pemerintah regional/daerah sekaligus membuat kebijakan-kebijakan kerjasama 

luar negerinya. 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. 

                                                           
3 Friedman, Thomas L., ‘The World is Flat’, London, New York, 2005, sebagaimana dikutip dalam 

‘Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia’, penulis: Takdir Ali Mukti, hal.8, 

Phinisi Press, 2013. 
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Australia dan Indonesia merupakan negara yang berada di Asia Pasifik 

yang bertetangga satu sama lain. Australia telah banyak menjalin kerjasama 

dengan Indonesia, tidak terkecuali dengan pemerintah daerahnya. Kerjasama 

ini meliputi berbagai bidang dan dalam berbagai bentuk kerjasama. Salah satu 

bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh dua negara adalah kerjasama 

sister province, sister city ataupun sister state. Kerjasama sister province, yang 

terlebih dahulu ditemukan dengan nama sister city, merupakan persetujuan 

kerjasama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau 

prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua 

daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda.4 Kerjasama dapat 

didefinisikan sebagai sister city ketika suatu komunitas memutuskan untuk 

bergabung dengan suatu komunitas di negara lain untuk saling mempelajari 

satu sama lain secara lebih jauh, dan untuk menumbuh kembangkan hubungan 

persahabatan dan saling pengertian, dua komunitas tersebut mengusulkan 

afiliasi formal yang mengarah pada istilah secara resmi sebagai “sister cities”. 

Suatu hubungan sister city, sister municipality, sister state dan sebagainya 

menjadi kerjasama resmi dengan ditandatanganinya perjanjian secara resmi 

oleh perwakilan-perwakilan yang terpilih dari dua yurisdiksi.5 Dengan 

demikian, hubungan sister city, sister municipality, atau sister state adalah 

                                                           
4 http://www.etd.repository.ugm.ac.id diakses pada Februari 2016. 
5 Souder, Donald Bell, and Shanna Bredel. A Study of Sister City Relations: What is Sister City?, 16 

Desember 2005. hal.2 

http://www.etd.repository.ugm.ac.id/
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bentuk kerjasama antar dua komunitas dalam jangka panjang yang didasarkan 

pada persetujuan atau perjanjian yang resmi. 

Sub-state Australia yang telah menjalin kerjasama cukup lama dengan 

Indonesia adalah Negara Bagian Queensland. 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 ini berlaku selama 5 tahun dalam satu periode dan 

beberapa kali telah dilakukan perpanjangan kerjasama antara dua pihak yang 

bersangkutan. 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. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan 

masalahnya adalah “Mengapa Negara Bagian Queensland menjalin hubungan 

kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah?” 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui penyebab atau faktor yang mempengaruhi kerjasama antara 

Negara Bagian Queensland dengan Provinsi Jawa Tengah. 

2. Menganalisis manfaat dari kerjasama antara Negara Bagian Queensland 

dengan Provinsi Jawa Tengah bagi masing-masing pihak. 

 

D. KERANGKA TEORI 

Untuk memahami permasalahan dan menjawab rumusan masalah yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menggunakan satu 

teori, yaitu Teori Kerjasama Internasional 

1. Teori Kerjasama Internasional 

Fenomena kerjasama di era global sekarang ini sudah semakin luas. 

Kerjasama yang terjalin antar aktor-aktor hubungan internasional tidak 

hanya sebatas government to government saja tetapi juga antar sub-

government dan antar non-government. Pola kerjasama yang demikian ini 

dikenal dengan istilah kerjasama internasional. Di sisi yang lain, munculnya 

rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan turut berpengaruh terhadap 

semakin tingginya permasalahan sosial ekonomi. Hal ini kemudian 

mendorong dibentuknya berbagai kerjasama internasional oleh masyarakat 

transnasional.  
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Kerjasama internasional bukan lagi menjadi sebuah trend di masyarakat 

transnasional saat ini, tetapi telah menjadi suatu kebutuhan. Fenomena ini 

terjadi disebabkan oleh keterbatasan suatu individu atau negara untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Koesnadi Kartasasmita, 

kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya 

hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia 

dalam masyarakat internasional.6 Hubungan interdependensi membawa 

pengaruh yang besar pada intensifnya hubungan kerjasama. Semakin tinggi 

hubungan interdependensi, maka semakin tinggi pula intensifitas 

kerjasama. Kerjasama terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka 

dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari lainnya.7  

Kerjasama dapat terjadi dalam konteks yang berbeda. Kebanyakan 

transaksi dan interaksi kerjasama terjadi secara langsung di antara dua 

negara yang menghadapi masalah atau hal tertentu yang mengandung 

kepentingan bersama.8 Kerjasama telah didefinisikan sebagai hubungan 

yang tidak didasarkan pada paksaan atau memaksa dan yang dilegitimasi, 

seperti sebuah organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa.9 

                                                           
6 Kartasasmita, Koesnadi. Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu 

Administrasi Bandung, 1977, hal. 19, sebagaimana dikutip dalam ‘Kerjasama Internasional Sebagai 

Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), penulis: Zulkifli, hal. 20. 
7 Axelrod, Robert Robert O. Keohane. 2015. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and 

Institutions. Cambridge University Press. World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985), hal. 226. 
8  Holsti, K.J. Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. 

Jakarta: Erlangga. 1988, hal.210 
9 Groom, A.J.R. The Setting in World Society, in A.J.R. Groom and P. Taylor, eds., Framework for 

International Cooperation. London. Pinter Publisher. 1990 hal. 3., sebagaimana dikutip dalam 
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Menurut K.J Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai 

berikut;  

“Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling 

bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi 

oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara 

bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu 

negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan 

atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam 

rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan 

kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa 

depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar 

negara untuk memenuhi persetujuan mereka.”10 

Berdasarkan definisi kerjasama internasional yang dikemukakan oleh 

K.J. Holsti, maka terdapat beberapa poin yang menjelaskan terbentuknya 

hubungan kerjasama. Pertama, adanya dua atau lebih kepentingan yang 

saling bertemu untuk menghasilkan sesuatu. Apabila dikaitkan dengan pola 

hubungan kerjasama antara Pemerintah Negara Bagian Queeensland 

dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka dua pihak tersebut 

memiliki kepentingan sama yang kemudian kepentingan-kepentingan itu 

disatukan dalam suatu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan dari 

kepentingan-kepentingan tersebut. Kepentingan yang dimiliki oleh 

                                                           
‘Contending Theories of International Relations: A Comperehensive Survey’, penulis James E. 

Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, hal 418. 
10 Holsti, K.J. Politik Internasional, Keranb gka untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. 

Jakarta: Erlangga. 1988. Hal.652-653. Sebagaimana dikutip dalam ‘Kerjasama Internasional Sebagai 

Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), penulis: Zulkifli, hal. 21 
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Pemerintah Negara Bagian Queensland adalah untuk memperluas pangsa 

pasarnya, sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki lahan 

untuk investasi asing. Sehingga hal ini mendorong keduanya untuk 

melakukan hubungan kerjasama. 

Kedua, adanya persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua 

negara atau lebih dalam rangka memanfaatkam persamaan kepentingan 

atau benturan kepentingan. Dalam kerjasama antara Pemerintah Negara 

Bagian Queensland dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, 

keduanya saling memanfaatkan benturan kepentingan masing-masing. Hal 

ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua pihak melakukan kerjasama 

karena kepentingan yang dimiliki Pemerintah Negara Bagian Queensland 

dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandung solusi bersama apabila 

keduanya saling berinteraksi satu sama lain. Kepentingan Pemerintah 

Negara Bagian Queensland yang bertujuan untuk memperlebar pangsa 

pasarnya menjadi solusi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

memiliki kepentingan untuk memajukan daerahnya dengan investasi dari 

asing. Maka, hubungan kerjasama ini merupakan suatu solusi bersama. 

Ketiga, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan 

yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. Dalam kerjasama ini telah 

dibuat aturan-aturan bersama yang harus ditaati oleh Pemerintah Negara 

Bagian Queensland dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Segala bentuk 

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati tersebut telah dituangkan dalam 
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suatu bentuk Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding 

(MoU). Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) 

ini dilakukan sejak keduanya memutuskan persetujuan untuk saling 

kerjasama yaitu pada tahun 1991 dan beberapa kali telah dilakukan 

perpanjangan kerjasama. Nota Kesepahaman atau Memorandum of 

Understanding (MoU) ini merupakan dokumen resmi dalam segala bentuk 

persetujuan antara Pemerintah Negara Bagian Queensland dan Pemerintah 

Jawa Tengah.  

Suatu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu 

biasanya akan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tertentu dari aktornya. 

Menurut Axelrod dan Keohane, dalam melakukan suatu kerjasama terdapat 

tiga kondisi yang mempengaruhi aktor-aktor ini cenderung bekerjasama, 

yaitu (1) payoff structure: mutual and conflicting preferences, (2) the 

shadow of the future, and (3) the number of actors.11 Dalam hal ini dapat 

dijelaskan bahwa payoff structure atau struktur keberhasilan, merupakan 

kunci dimana semakin besar konvergensi antara preferensi-preferensi para 

pelaku kerjasama terhadap hasil yang lebih besar maka kemungkinan 

kerjasama akan sukses. Kepentingan bersama memiliki kecenderungan 

yang besar dalam terbentuknya suatu hubungan kerjasama. Kerjasama akan 

                                                           
11 Axelrod, Robert, and Robert O. Keohane. 2015. Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies 

and Institutions. Cambridge University Press. World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985), hal. 228.  
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menjadi lebih mudah dan efektif ketika para pelaku kerjasama memiliki 

tujuan dan kepentingan yang sama.  

The shadow of the future, bahwa kerjasama itu seperti keberadaan suatu 

horizon yang panjang. Hal ini memiliki maksud bahwa kerjasama terbentuk 

tidak lepas dari keadaan seperti apa yang akan terjalin di masa yang akan 

datang. Para pelaku kerjasama akan mempertimbangkan dengan matang 

segala bentuk kebijakan yang akan dilakukan sebelum mengambil tindakan. 

Ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kerjasama, dimana 

keberlangsungan kerjasama dalam jangka panjang menjadi prospek yang 

dipertimbangkan.  

Sedangkan, the number of actors atau jumlah pelaku kerjasama yaitu 

mengidentifikasi kemungkinan adanya para pembelot dalam kerjasama dan 

merancang suatu hukuman yang efektif apabila terjadi pembelotan karena 

akan menjadi lebih sulit dalam permainan yang melibatkan sejumlah besar 

aktor. Dengan demikian, kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Negara 

Bagian Queensland dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan 

kerjasama yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan bersama tanpa 

keterpaksaan yang diikat dalam suatu kesepakatan resmi. Dua pihak 

tersebut melakukan transaksi kerjasama sesuai dengan aturan-aturan yang 

telah disetujui bersama. 

 

E. HIPOTESA 
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Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh 

suatu hipotesa, yaitu Pemerintah Negara Bagian Queensland menjalin 

kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah karena, 

1. Provinsi Jawa Tengah sebagai lahan yang potensial untuk dijadikan 

pangsa pasar dan investasi. 

2. Adanya hubungan yang saling menguntungkan baik untuk Negara 

Bagian Queensland maupun Provinsi Jawa Tengah 

 

F. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan metode studi naratif. Dalam metode studi naratif 

ini, penulis melakukan kajian kepustakaan terhadap sumber-sumber primer 

terkait. Sumber-sumber primer ini berupa buku, jurnal, majalah, dan artikel. 

Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer tersebut kemudian 

dikumpulkan menjadi satu untuk disusun menjadi suatu argument baru. Selain 

itu, penulis juga menggunakan metode wawancara untuk menguatkan data-data 

yang telah diperoleh. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan yang menjadi pembahasan, seperti Biro Organisasi dan 

Kerjasama Provinsi Jawa Tengah. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 



14 

 

 BAB I menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

 BAB II menguraikan tentang deskripsi kondisi wilayah Queensland dan 

Jawa Tengah dalam segi ekonomi, geografi, politik, dan sosial-budaya. 

 BAB III menguraikan tentang landasan kerjasama antara Queensland 

dengan Jawa Tengah.  

 BAB IV menguraikan tentang faktor pendorong kerjasama antara 

Queensland-Jawa Tengah dan output yang dihasilkan dari kerjasama. 

BAB V berisikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan ringkasan singkat 

terkait dengan permasalahan dan hasil penelitian. 

 


