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BAB II 

KONDISI WILAYAH DAN HUBUNGAN SISTER STATE 

ANTARA NEGARA BAGIAN QUEENSLAND DAN PROVINSI 

JAWA TENGAH 

 

 Negara Bagian Queensland dan Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah sub-

government yang sama-sama memiliki kewenangan untuk menjalankan wilayahnya 

secara otonom. Kewenangan ini kemudian kemudian digunakan dalam salah satu 

kegiatan, yaitu kerjasama. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai kondisi 

wilayah antara Negara Bagian Queensland dan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 

terbentuknya hubungan kerjasama antara dua pihak tersebut. 

1. Kondisi Wilayah Queensland 

Tiap wilayah memiliki karakteristik dan kontur alam yang berbeda-beda. 

Kondisi wilayah Queensland dapat diketahui dari beberapa bidang seperti geografi, 

ekonomi, politik, dan sosial budaya. 

1.1 Geografi 

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

bagian yang masuk dalam wilayah Australia. Australia sendiri adalah negara 

terbesar sekaligus benua terkecil yang ada di dunia. Apabila dilihat dari luas 

wilayahnya, Queensland merupakan negara bagian Australia yang memiliki wilayah 

terbesar kedua. Luas wilayah Queensland yaitu 1.727.200 km2 sedangkan Australia 
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Barat memiliki wilayah yang paling besar.1 Queensland beribukota di Brisbane. 

Wilayah Queensland di sebelah utara berbatasan dengan Papua New Guinea dan 

Laut Arafuru, disebelah timur berbatasan dengan Laut Coral, kemudian disebelah 

barat daya berbatasan dengan New South Wales, dan disebelah barat berbatasan 

dengan wilayah Teritorial Utara. 

Apabila dilihat dari letak astronomisnya, maka lintang Queensland, Australia 

adalah -20.917574 dan bujur adalah 142.702789.2 Queensland memiliki beragam 

tipe iklim yaitu iklim subtropis basah dengan intensitas 35%, iklim semigersang 

kering dan hangat dengan intensitas 31%, iklim sabana dengan intensitas 24%, iklim 

muson dengan intensitas 4.1%, iklim arid dengan tingkat intensitas 4.1% dan iklim 

khatulistiwa dengan intensitas 1.4%.3 Apabila dibandingkan dengan wilayah negara 

bagian Australia yang lain, Queensland lebih banyak mendapat sinar matahari dan 

cuaca yang hangat. Queensland memiliki topografi yang bervariasi yang terdiri dari 

pulau-pulau, pegunungan dan dataran pesisir. Pulau terbesar adalah Pulau Fraser 

dengan luas 710 mil persegi (1.840 km persegi). Fraser Island adalah Situs Warisan 

Dunia UNESCO dan memiliki banyak ekosistem yang berbeda yang meliputi hutan 

hujan, hutan bakau dan daerah bukit pasir. Timur Queensland adalah pegunungan 

                                                           
1 https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografiaustralia/ pengantar /index. html, 

diakses pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 15.10 WIB 
2 http://www.latlong.net/place/queensland-australia-4224.html, diakses pada tanggal 03 Februari 2017 

pukul 12.31 WIB. 
3  http://id.db-city.com/Australia--Queensland, diakses pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 00.36 WIB. 

https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografiaustralia/%20pengantar%20/index.%20html
http://www.latlong.net/place/queensland-australia-4224.html
http://id.db-city.com/Australia--Queensland
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sebagai Great Dividing Range berjalan melalui daerah ini. Titik tertinggi di 

Queensland adalah Gunung Bartle Frere di 5.321 kaki (1.622 m).4 

Besarnya wilayah Queensland menjadikan Queensland memiliki lahan yang 

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

produktif. Sebagian besar tanah sudah tua dan tidak subur, kekurangan fosfor dan 

nitrogen. Kurangnya bahan organik, terutama di daerah kering dan semi kering, 

menonjolkan masalah, dan banyak tanah memiliki kapasitas rendah untuk menyerap 

dan mempertahankan kelembaban. Di daerah pesisir, tanah paling subur berasal dari 

aluvial atau vulkanik yang relatif baru, sedangkan lempung retak abu-abu 

kecoklatan dan hitam dari dataran rendah pedalaman pusat mendukung padang 

rumput yang luas.5 

 Peta Negara Bagian Queensland 

 

Sumber: http://www.mapsofworld.com/australia/australia-map.gif 

                                                           
4 http://geography.about.com/od/australiamaps/a/queensland-australia-geography.htm, diakses pada 

tanggal 05 Februari 2017 pukul 23.27 WIB. 
5 https://www.britannica.com/place/Queensland-state-Australia#toc273253, diakses pada tanggal 18 

Februari 2017 pukul 14.00 WIB 

http://geography.about.com/od/australiamaps/a/queensland-australia-geography.htm
https://www.britannica.com/place/Queensland-state-Australia#toc273253
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1.2 Ekonomi 

 Kondisi perekonomian suatu wilayah merupakan salah satu aspek yang penting 

dalam menjalin suatu kerjasama. Hal demikian terjadi karena faktor ekonomi 

memiliki pengaruh dalam mendorong intensif atau tidaknya suatu kerjasama. 

Queensland sendiri memiliki perkembangan yang baik dalam perekonomiannya. 

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. Dengan proyek-proyek LNG besar 

pindah ke produksi dan ekspor, ekonomi telah memasuki masa transisi yang 

diharapkan untuk melihat Queensland terus melebihi pertumbuhan nasional selama 

beberapa tahun ke depan, dengan pertumbuhan didorong oleh pembangunan dari 

ekspor LNG.6 

Selain berasal dari ekspor LNG, 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.7 Hasil-hasil pertanian tersebut telah banyak di ekspor ke negara-negara 

tetangga. Sektor sumber daya alam juga turut memberikan sumbangan terhadap 

                                                           
6 https://treasury.qld.gov.au/economy/the-queensland-economy/index.php, diakses pada tanggal 06 

Februari 2017 pukul 15.45 WIB. 
7 Ibid 

https://treasury.qld.gov.au/economy/the-queensland-economy/index.php
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perekonomian Queensland. Queensland sangat terkenal dengan sumber daya 

batubara dan bauksitnya. Bahkan, Queensland termasuk wilayah penghasil batubara 

dan bauksit yang besar di dunia. 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.8 Queensland merupakan eksportir lintas samudera terbesar di dunia 

dalam mengekspor batubara metalurgi. Queensland juga mengembangkan industri-

industri batubara dan sumber daya mineral lain secara baik.  

Sektor lain yang juga turut berperan dalam perkembangan ekonomi Queensland 

adalah sektor konstruksi dan sektor pariwisata. Sektor konstruksi merupakan sektor 

yang bergerak di bidang pembangunan sarana yang ada di Queensland. Konstruksi 

yang dimaksud adalah seperti pembangunan jembatan, sekolah, rumah sakit, 

apartement dan lain sebagainya. Pada tahun 2014-2015, sektor konstruksi 

menyumbang sekitar 11.1% bagi perekonomian Queensland.9 Queensland selain 

mengembangkan ekonominya melalui konstruksi, juga mengembangkan sektor 

pariwisata. Queensland menawarkan begitu banyak wisata alam yang menjadi daya 

tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam hal ini, pariwisata 

domestik maupun internasional telah memainkan peran yang penting dalam 

perekonomian Queensland. Kegiatan ekonomi pariwisata mencakup berbagai 

industri termasuk akomodasi, kafe dan restoran, jasa transportasi, perdagangan ritel 

                                                           
8 Ibid 
9 Ibid  
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dan jasa budaya, dan rekreasi. Sekitar 3.5% dari sektor pariwisata ini telah berperan 

dalam perkembangan ekonomi Queensland dan sebanyak 24.6% berperan dalam 

perkembangan ekonomi nasional Australia.10 

 

1.3 Politik 

Sistem pemerintahan pada tiap negara berbeda satu sama lain tergantung dengan 

bentuk negara dan kondisi negara yang bersangkutan. Di Australia sendiri terdapat 

tiga tingkatan pemerintahan, yaitu lokal, negara bagian dan federal. Dalam hal ini 

Queensland termasuk dalam tingkat pemerintah negara bagian. Seluruhnya terdapat 

6 negara bagian termasuk Queensland. Negara bagian yang lainnya yaitu New South 

Wales, Victoria, Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania. Tiap negara 

bagian memiliki Gubernur Jendral atau Kepala Negara Bagian. Dalam 

UUD/Konstitusi, wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, 

menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen, 

menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-

departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Setiap negara bagian dan 

teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) 

sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap 

terikat konstitusi negara. 11 

                                                           
10 Ibid 
11 http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf, diakses pada tanggal 09 Februari 2017 

jam 14.27 WIB 

http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart.pdf
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 Pada awalnya Queensland tidak memiliki suatu dokumen konstitusional 

yang menguraikan peraturan konstitusional negara. Namun, kemudian muncul 

Queensland Constitusion 2001 atau Konstitusi Queensland 2001. Setelah konsultasi 

ke masyarakat luas, perdebatan dan analisis, Konstitusi Queensland 2001 dan 

Parlemen Queensland Act 2001 beroperasi pada Queensland Day pada 6 Juni 

2002.12 Konstitusi Queensland ini berisi tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan 

tentang bagaimana pelaksanaan pemerintahan di Queensland, termasuk didalamnya 

pembuatan undang-undang. Didalam konstitusi ini juga menetapkan bagaimana 

peran yang harus dilaksanakan oleh seorang Gubernur. Konstitusi Queensland 2001 

ini kemudian dijadikan landasan konstitusional dalam menjalankan pemerintahan 

Queensland. Selain itu, di Negara Bagian Queensland juga terdapat pemilihan 

umum. Pemilihan umum ini dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Bentuk demokrasi 

di Queensland adalah demokrasi perwakilan. Hal ini berarti bahwa warga negara 

memiliki hak suara untuk memilih kandidat terbaik mereka yang mereka percaya 

akan mewakili kepentingan mereka di Parlemen. Queensland memiliki 89 daerah 

pemilihan masing-masing dengan wakil terpilih di Parlemen.13 Bagi kandidat yang 

memenangkan mayoritas suara di suatu daerah pemilihan tertentu akan menjadi 

anggota parlemen. 

                                                           
12 http://www.qld.gov.au/about/how-government-works/system-of-government, diakses pada tanggal 

10 Februari 2017 jam 23.45 WIB 
13 Ibid 

http://www.qld.gov.au/about/how-government-works/system-of-government
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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. Parlemen di Queensland merupakan parlemen unikameral, 

satu-satunya parlemen di negara bagian Australia yang tidak memiliki majelis 

tinggi. Dengan demikian Queensland hanya memiliki Majelis Legislatif.14 Selain 

itu, para anggota parlemen dapat membuat keputusan dalam menetapkan hukum 

yang baru dan dapat mengajukan perubahan terhadap undang-undang. Masing-

masing menteri memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan undang-undang sesuai dengan bidangnya. 

1.4 Sosial Budaya 

Dalam aspek sosial budaya ini akan menjelaskan kehidupan sosial masyarakat 

Queensland, demografi penduduknya, dan ragam budaya yang dimiliki Queensland. 

Queensland merupakan salah satu negara bagian Australia yang memiliki wilayah 

yang besar dan luas. Luasnya wilayah Queensland ini berpengaruh terhadap 

kehidupan sosial masyarakat Queensland. Selain itu, populasi penduduk di 

Queensland dapat dikatakan cukup banyak. Diperkirakan populasi penduduk 

Queensland pada tanggal 30 Juni 2016 adalah 4.844.473 dirilis oleh publikasi ABS 

Statistik Demografi Australia.15 ERP (Estimated Resident Population) awal 

                                                           
14 Ibid 
15 http://www.qgso.qld.gov.au/products/reports/pop-growth-qld/qld-pop-counter.php, diakses pada 

tanggal 14 Februari 2017 jam 12.01 WIB 

http://www.qgso.qld.gov.au/products/reports/pop-growth-qld/qld-pop-counter.php


23 

 

Queensland pada tanggal 30 Juni tahun 2016 adalah 4.844.473 orang (20,1% dari 

populasi Australia). Hal ini mencerminkan peningkatan dari 64.659 orang selama 

12 bulan, dan 17.608 orang sejak 31 Maret 2016. Queensland mencatat laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 1,4% dalam 12 bulan sampai dengan 30 Juni 2016, 

sejalan dengan rata-rata nasional dan di bawah Victoria (2,1%).16 Pertumbuhan 

populasi penduduk di Queensland didorong oleh beberapa aspek. Perubahan 

populasi di tingkat negara bagian ini berasal dari tiga komponen: peningkatan alami 

(pertumbuhan penduduk alami), net migrasi ke luar negeri dan net migrasi 

antarnegara. Peningkatan alami (pertumbuhan penduduk alami) berkontribusi 

sebesar 33.440 orang penduduk Queensland di 2014-2015, hasil diperkirakan 

62.910 kelahiran dan 29.470 kematian terdaftar selama tahun. Peningkatan alami 

(pertumbuhan penduduk alami) menyumbang 55,0% dari total pertumbuhan 

penduduk Queensland selama periode ini, menjelang net migrasi  ke luar negeri 

(34,4%) dan net migrasi antarnegara (10,6%).17  Peningkatan alami (pertumbuhan 

penduduk alami) merupakan suatu perhitungan antara jumlah kelahiran dikurangi 

dengan jumlah kematian. 

Dalam permasalahan kebudayaan, di Queensland telah dibentuk suatu dewan 

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

                                                           
16 Queensland Government Statistician’s Office. Population growth, Queensland, June quarter 2016, 

source: ABS 3101.0, released 15 December 2016, 10:30 am AEST. http://www.qgso.qld.gov.au, 

diakses pada 14 Februari 2017 jam 21.00 WIB 
17 Queensland Government Statistician’s Office. Queensland Treasury. Population growth highlights 

and trends. Queensland, 2016 edition. http://www.qgso.qld.gov.au, diakses pada 14 Februari 2017 

jam 21.00 WIB 

 

http://www.qgso.qld.gov.au/
http://www.qgso.qld.gov.au/
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disebut dengan Queensland Heritage Council. Budaya Queensland secara garis 

besar juga merupakan budaya Australia. Selain itu, Queensland paling jelas 

melambangkan image Australia di dunia luar. Banyak seni yang telah tumbuh dan 

berkembang di Queensland, baik di kota-kotanya maupun di daerah pedesaannya. 

Sebagian besar dari novelis, dramawan, penyair, pelukis, dan musisi terkemuka di 

Australia yang baik lahir di Queensland atau tinggal di sana untuk waktu yang lama. 

Brisbane adalah pusat bagi sebagian besar ansambel kesenian dan organisasi, 

termasuk lembaga-lembaga besar seperti Queensland Ballet, Queensland Opera, 

dan Queensland Orchestra. Ibukota Queensland juga menjadi tuan rumah untuk 

berbagai kelompok yang lebih kecil seperti Flying Arts dan Kooemba Jdarra, yang 

meningkatkan kesadaran keanekaragaman seni dan budaya melalui pertunjukan di 

seluruh negara bagian. Queensland Conservatorium, di Griffith University, 

memberikan pelatihan musik dan pertunjukan berkualitas tinggi. Queensland Youth 

Orchestra telah memperoleh reputasi yang luar biasa dari tur internasionalnya. 

Daerah terpencil dilayani oleh musik keliling, seni, dan guru balet.18 

 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. The Queensland Museum 

mempertahankan beberapa pusat-pusat regional, termasuk Museum of Tropical 

                                                           
18 https://www.britannica.com/place/Queensland-state-Australia/Government-and-society, diakses pada 

tanggal 18 Februari 2017 pukul 12.30 WIB. 

https://www.britannica.com/place/Queensland-state-Australia/Government-and-society
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Queensland di Townsville. Museum khusus lainnya termasuk Hall Australia 

Stockman of Fame dan Outback Heritage Centre di Longreach dan Pusat Kebudyaan 

Pekerja Australia 'di Barcaldine.19 

2. Kondisi Wilayah Jawa Tengah 

Tiap wilayah memiliki karakteristik dan kontur alam yang berbeda-beda. Kondisi 

wilayah Jawa Tengah dapat diketahui dari beberapa bidang seperti geografi, 

ekonomi, politik, dan sosial budaya. 

2.1 Geografi 

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki wilayah yang cukup 

luas di Pulau Jawa. Provinsi ini memiliki daerah kabupaten dan kota yang cukup 

banyak dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa yang lain. Provinsi Jawa Tengah 

secara geografis terletak antara 5o 4’ dan 8o 3’ Lintang Selatan dan antara 108o 30’ 

dan 111o 30’ Bujur Timur. 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. Provinsi Jawa Tengah 

juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan 

                                                           
19 Ibid 
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perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.20 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.21  Ditinjau dari topografinya, wilayah Jawa Tengah bagian utara, 

sebagian besar berupa dataran rendah, sedang makin masuk ke pedalaman (bagian 

tengah) didominasi oleh topografi berbukit dan bergunung. Topografi semacam ini 

disebabkan oleh kondisi geologi wilayah Jawa Tengah bagian tengah didominasi oleh 

gunung api dan pegunungan struktural.22 Jawa Tengah memiliki beberapa gunung 

berapi yang membentang seperti Gunung Slamet, Gunung Merbabu, Gunung 

Sindoro, Gunung Sumbing, dan lain sebagainya. Keberadaan gunung-gunung ini 

berpengaruh terhadap kesuburan lahan di beberapa wilayah Jawa Tengah. 

Selain itu, gunung-gunung tersebut kemudian membentuk sebuah rantai 

pegunungan vulkanik yang berjalan dari barat ke timur melalui bagian tengah 

provinsi dan diatasi oleh beberapa puncak gunung berapi yang melebihi 10.000 kaki 

(3.000 meter), termasuk Gunung Slamet, Sindoro, Sumbing, dan Merbabu. 

Serangkaian terputus dari dataran tinggi mengapit puncak gunung berapi dengan 

                                                           
20 http://penataanruangjateng.info/profil-jateng.html, diakses pada tanggal 15 Februari 2017 jam 23.46 

WIB 
21 Ibid 
22 http://docplayer.info/412867-Jawa-tengah-provinsi-i-kondisi-umum.html, diakses pada tanggal 16 

Februari 2017 jam 06.00 WIB 

http://penataanruangjateng.info/profil-jateng.html
http://docplayer.info/412867-Jawa-tengah-provinsi-i-kondisi-umum.html
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jarak yang lebar dan menyatu dengan kaki dan dataran rendah pesisir (yang terakhir 

sebanyak 20 mil [30 km] lebar) ke utara dan selatan. Sungai utama termasuk Bodri 

dan Serang, yang mengalir ke utara ke Laut Jawa, dan Serayu, Bogowonto, Elo, dan 

Progo, yang mengalir ke selatan ke Samudra Hindia. Wilayah perbukitan memiliki 

pertumbuhan lebat spesies cemara (keluarga Casuarinaceae; termasuk kayu besi), 

jati, pinus, oak, dan maple. Lembah-lembah yang luas ditutupi dengan hutan hujan 

tropis sawit, sal (Shorea robusta), dan pandan, bersama-sama dengan anggrek, lumut, 

dan paku-pakuan.23 

 Peta Provinsi Jawa Tengah 

 

Sumber: http://www.mapsofworld.com/indonesia/maps/jawa-tengah-map.jpg 

 

2.2 Ekonomi 

                                                           
23 https://www.britannica.com/place/Central-Java, diakses pada tanggal 16 Februari 2017 jam 06.45 

WIB 

https://www.britannica.com/place/Central-Java
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Perekonomian suatu wilayah dapat mengalami pertumbuhan yang naik turun 

bergantung pada produkifitasnya. Semakin produktif suatu wilayah dalam mengelola 

wilayahnya, maka akan semakin besar pendapatan daerah yang akan diperoleh. 

Namun, apabila suatu wilayah produktifitasnya rendah maka hal tersebut akan 

berdampak pula pada pendapatan daerah yang rendah. Perekonomian Jawa Tengah 

tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp 1.092.030,9 miliar, sedangkan harga konstan mencapai 

Rp 849 383,6 miliar. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2016 tumbuh 5,28 persen 

melambat dibanding tahun 2015 (5,47 persen). Dari sisi produksi, pertumbuhan 

tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian (18,73 persen). 

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan 

Modal Tetap Bruto (5,96 persen).24  

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.25 Ekspor Jawa Tengah Agustus 2016 mengalami 

peningkatan dibanding Juli 2016. Tercatat sebesar US$ 449,18 juta nilai ekspor yang 

dilakukan Jawa Tengah ke negara-negara di seluruh dunia pada bulan Agustus 2016, 

                                                           
24 https://jateng.bps.go.id/Brs/view/id/954, diakses pada tanggal 16 Februari 2017 jam 08.31 WIB 
25 Ibid 

https://jateng.bps.go.id/Brs/view/id/954
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mengalami kenaikan sebesar US$ 161,85 juta atau 56,33 persen dibandingkan ekspor 

bulan Juli 2016 (US$ 287,33 juta). Kenaikan nilai ekspor bulan Agustus 2016 

disebabkan oleh naiknya ekspor baik komoditas migas maupun non migas dari Jawa 

Tengah. Ekspor komoditas migas mengalami kenaikan sebesar US$ 7,45 juta yaitu 

dari US$ 0,02 juta (Juli 2016) menjadi US$ 7,47 juta (Agustus 2016). Sedangkan 

untuk komoditas non migas pada bulan Agustus 2016 mengalami kenaikan sebesar 

53,74 persen ( dari US$ 287,30 juta pada bulan Juli 2016 menjadi US$ 441,71 juta 

pada Agustus 2016.26 

 

2.3 Politik 

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan mandate 

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. Kesempatan yang diperoleh pemerintah daerah dalam mengelola 

wilayahnya yaitu salah satunya adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 

secara langsung. Dalam hal ini, masyarakat berkesempatan untuk memberikan hak 

suaranya tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu, kegiatan pemilihan kepala 

daerah ini adalah bentuk dari implementasi demokrasi di masyarakat. 

                                                           
26 Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah No. 64/09/33/Th. X, 15 September 2016 
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Pemilu pada tingkat ini terjadi untuk pertama kalinya dalam lebih dari 40 tahun 

pada tahun 1999. Majelis daerah yang dikenal sebagai DPR Regional - level One 

(DPRD-I) dan DPR daerah - Tingkat Dua (DPRD - II). Salah satu fitur kunci dari 

reformasi yang telah terjadi sejak akhir rezim Orde Baru yang sangat terpusat pada 

tahun 1998 telah menjadi desentralisasi kekuasaan dari Jakarta ke dua tingkat 

pemerintahan lainnya di Indonesia, provinsi (propinsi) dan kabupaten (kabupaten). 

Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, bukan federasi, karena daerah masih sangat 

tergantung pada pusat untuk keuangan mereka dan karena tagihan disahkan oleh 

majelis daerah tidak dianggap undang-undang, tapi peraturan di satu tingkat lebih 

rendah dari undang-undang dalam hirarki yang ketat hukum, keputusan dan peraturan 

yang menjadi ciri sistem hukum Indonesia.27 

Kepala daerah Provinsi Jawa Tengah adalah seorang Gubernur yang dipilih setiap 

lima tahun sekali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 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.28 Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 

6 kotamadya. Masing-masing kabupaten atau kotamadya dipimpin oleh seorang 

                                                           
27 Sherlock, Stephen. The 2004 Indonesian Elections: How the System Works and What the Parties Stand 

For. Centre for Democratic Institutions. Februari 2004. Hal 16.  
28 http://www.jatengprov.go.id/id/pemerintahan/satuan-kerja-perangkat-daerah, diakses pada tanggal 

19 Februari 2017 pukul 13.01 WIB. 

http://www.jatengprov.go.id/id/pemerintahan/satuan-kerja-perangkat-daerah


31 

 

Bupati atau Walikota yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur terhadap 

pelaksanaan pemerintahan di daerahnya masing-masing. 

2.4 Sosial Budaya 

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. 

Masyarakat Jawa Tengah dikenal sebagai orang yang berbicaranya halus, sangat 

sopan, sangat berkelas, apatis, down-to-earth, dan sebagainya. Stereotip ini 

menjadikan orang-orang non-Jawa menyebutnya dengan istilah “Budaya Jawa”, 

padahal sebenarnya tidak semua orang Jawa memiliki sikap seperti itu. 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. Abangan adalah keyakinan yang menunjuk pada budaya dan cara hidup 

Jawa, yang disebut sebagai Kejawen. 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.29 Ragamnya etnis yang tinggal di Jawa Tengah menjadikan wilayah ini 

multikultur. Namun, walaupun demikian etnis-etnis yang dominan tidak lantas 

                                                           
29 http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?51847-Central-Java-The-Heart-Of-Java-

Culture, diakses pada tanggal 17 Februari 2017 pukul 13.00 WIB. 

http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?51847-Central-Java-The-Heart-Of-Java-Culture
http://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?51847-Central-Java-The-Heart-Of-Java-Culture


32 

 

menjadi etnis yang chauvinist. Hal ini karena budaya Jawa yang mengajarkan “hidup 

guyub dan gotong-royong” dengan sesama. 

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. Jalan dan kereta api berjalan paralel dengan laut ke laut 

utara dan selatan dan menghubungkan Semarang, ibukota provinsi, dengan Tegal, 

Pekalongan, Magelang, Cilacap, dan Surakarta. Arkeologi dan sisa-sisa sejarah, 

termasuk kuil, stupa, biara-biara, dan tempat-tempat suci dari awal periode Buddha 

dan Hindu, terletak di Kalasan, Dieng, Borobudur, Candi Sewu, Candi Sukuh, Sari, 

Candi Plaosan, Candi Pawon, dan Mendut. Wilayah 12.664 mil persegi (32.800 km 

persegi). Pop. (2000) 31223258; (2010) 32382657.30 

 

3. 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 

                                                           
30 https://www.britannica.com/place/Central-Java, diakses pada tanggal 16 Februari 2017 jam 06.45 

WIB 

https://www.britannica.com/place/Central-Java
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luas, kemitraan jangka panjang antara dua masyarakat di dua negara. Organisasi sister 

city dapat mencakup perwakilan dari organisasi nirlaba, pemerintah kota, sektor 

swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Hubungan sister city menawarkan 

fleksibilitas untuk membentuk hubungan antara masyarakat yang saling 

menguntungkan dan yang menangani masalah-masalah yang paling relevan untuk 

mitra.31 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.32 

Istilah sister state atau sister city merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan kota kembar di Amerika. Sedangkan, di Eropa menggunakan istilah 

town twinning. Kota kembar (town twinning) adalah sebuah konsep dimana baik kota 

kecil maupun kota besar secara geografis dan politik daerah yang berbeda dipasangkan, 

dengan tujuan membina kontak manusia dan hubungan budaya. Praktek ini dilanjutkan 

di Uni Eropa setelah Perang Dunia Kedua sebagai cara untuk membawa orang-orang 

Eropa ke dalam pemahaman lebih dekat satu sama lain dan untuk mempromosikan 

proyek-proyek lintas-perbatasan saling menguntungkan.33 Di Amerika sister city 

                                                           
31 http://sistercities.org/about-sister-cities-international, diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 

08.39 WIB. 
32 Souder, Donald Bell, and Shanna Bredel. A Study of Sister City Relations: What is Sister City?, 16 

Desember 2005. hal.2 
33 Charles, Stephen. The City of Inverness Town Twinning Committee. 20 November 2008 dalam 

https://web.archive.org, diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 08.39 WIB. 

http://sistercities.org/about-sister-cities-international
https://web.archive.org/


34 

 

diperkenalkan oleh Presiden D. Eisenhower pada tahun 1956. Hal ini ditandai dengan 

terbentuknya suatu organisasi Sister Cities International. Walaupun demikian, 

perkembangan sister city baik antar kota maupun negara tidak hanya berkembang di 

Amerika atau Eropa saja tapi di negara-negara lain di dunia termasuk negara 

berkembang. Hubungan sister city antara Queensland dan Jawa Tengah merupakan 

salah satu diantara banyaknya kerjasama sister city di Indonesia. 

Hubungan sister city antara Queensland dan Jawa Tengah telah berjalan cukup 

lama. Queensland dan Jawa Tengah menjalin hubungan sister city sejak tahun 1991. 

Hubungan yang sudah terjalin lama ini kemudian menumbuhkan kemitraan yang 

ditandai dengan aksi saling kerjasama. 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.  Hal ini kemudian memberi pengaruh 

terhadap perbedaan sumber dana yang diperoleh. Dalam kegiatan kerjasama sister state 

ini Queensland mendapat sumber dana dari pemerintah pusat (anggaran APBN), 

sedangkan Jawa Tengah dananya bersumber dari pemerintahan daerah (APBD). 
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Walaupun demikian, hal ini tidak berdampak pada kesepakatan kerjasama yang telah 

disetujui sebelumnya. 

 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. Memorandum of Understanding (MoU) pertama kali 

ditandatangani pada 23 September 1991. Periode kedua kerjasama ditandatangani pada 

14 Juni 1997 dan berakhir pada 14 Juli 2002, melalui sedikitnya dua kali rapat dengan 

Komisi A DPRD Provinsi, yakni 12 April dan 12 Juli, akhirnya masa kerjasama periode 

kedua yang habis disepakati untuk diperpanjang untuk periode ketiga. Selanjutnya 

dalam kunjungan sepekan (7-13 September) delegasi Jawa Tengah ke Queensland, 

MoU perpanjangan kerjasama untuk yang kedua kalinya ditandatangani, kali ini 

Gubernur Mardiyanto dan Premeir Petter Beatti di Gedung Parlemen pada tanggal 10 

September 2002. Setelah periode kedua habis, 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.34 

                                                           
34 Windiani, Reni. Implementasi Sister Province Provinsi Jawa Tengah Dengan Negara Bagian 

Queensland Australia di Bidang Pertanian. Jurnal Ilmu Sosial, Vol.3, No.2, Agustus 2014. Hal 23-24. 


