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Abstract 

This paper is the result of collaboration program conducted by University of Muhammadiyah 
Malang and two Senior High Schools in Malang, SMU Arrohmah and SMU Muhammadiyah 1. The 
activities were in the form of trainings by maintaining the students diplomatic knowledge and skill 
which named by The Diplomatic Club Program (DCP). This program is important because on 
everage the diplomatic skill of senior high school students in Malang has not reached the ideal 
position, though it is very important for the future of Indonesian interests in facing global world 
development. By this program, it increased the awarness, motivation, and skill of the students 
towards the diplomacy and inspired them to study more about Indonesian position in international 
worlds. Simply, in long period this program will benefit a lot to provide well trained and educated 
agents for Indonesian foreign policy. 
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1. PENDAHULUAN 

Seiring dengan era globalisasi dimana 
setiap warga negara akan berhubungan 
dengan warga negara dari berbagai dunia, 
maka kemampuan sumber daya manusia 
Indonesia harus ditingkatkan. Peningkatan 
sumber daya manusia Indonesia dapat 
dilakukan dengan peningkatan mutu 
pendidikan dan pengetahuan warga negara 
secara berkelanjutan.   

Salah satu hal yang dikembangkan dalam 
sistem pendidikan di Indonesia adalah dengan 
menekankan pada kemampuan kognitif yang 
diimbangi dengan kemampuan motorik 
berupa praktek kerja dengan kemampuan 
tambahan atau soft skill yang dibutuhkan 
dalam dunia kerja dan yang lebih penting lagi 
adalah dibutuhkan dalam berhubungan 
dengan berbagai orang dari berbagai negara di 
dunia dengan menggunakan standar 
internasional yang ada.        
      Salah satu soft skill yang harus dikuasai 
oleh generasi muda Indonesia adalah 
kemampuan dalam diplomasi. Kemampuan 
berdiplomasi ini dapat dibedakan menjadi 
dua. Pertama, adalah kemampuan akan 

pemahaman tentang arti penting diplomasi 
dalam berhubungan dengan orang-orang dari 
negara lain. Kedua, adalah kemampuan 
mempraktekkan seni diplomasi dalam 
berbagai kegiatan seperti pertemuan 
internasional, pembuatan perjanjian 
internasional dan lain-lain.  
       Di era ini, era global ini, diplomasi tidak 
hanya dilakukan oleh para perangkat negara 
namun juga dilakukan oleh warga negara, 
orang perorangan yang tanpa harus menjadi 
wakil resmi dari negara atau yang biasa 
disebut dengan second track diplomacy. 

Pada tahun 2015, Indonesia bersama 
dengan kesepuluh negara anggota ASEAN 
yang lain akan berintegrasi dalam 
perdagangan bebas di kawasan ini. Salah satu 
hal penting yang harus dilakukan adalah 
minimal memperkenalkan pengetahuan 
tentang hubungan internasional dan hubungan 
luar negeri Indonesia kepada masyarakat 
sejak dini. Sejak dini dalam artian 
pengetahuan ini dapat disampaikan kepada 
siswa SMU Arrohmah Kab Malang dan SMU 
Muhammadiyah 1 Kota Malang. 


