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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap negara-negara saling membutuhkan negara lain untuk 

melakukan kerjasama antar negara baik kerjasama bilateral maupun multilateral. 

Kerjasama dilakukan dalam berbagai bidang, yakni bidang ekonomi, politik, 

pendidikan maupun sosial dan budaya. Salah satu kerjasama yang sering 

dilakukan adalah kerjasama ekonomi untuk meningkatkan pendapatan negara. 

Meningkatnya interaksi global dalam hubungan Internasional maupun kerjasama 

antar negara mulai mengalami perubahan tidak hanya kerjasama antar pemerintah 

negara, akan tetapi kerjasama juga dilakukan antar negara dan aktor sub-nasional.  

Indonesia merupakan salah satu negara archipelago state karena memiliki 

jumlah pulau sebanyak 17.508.1 Banyaknya pulau yang dimiliki menjadikan 

Indonesia kaya akan sumber daya alamnya.2 Namun Indonesia memiliki kendala 

dengan kurangnya potensi sumber daya manusia sehingga sumberdaya alam 

tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut membuat Indonesia 

membutuhkan kerjasama dan bantuan dari negara lain.  

Kerjasama yang terjadi tidak hanya merupakan kerjasama yang terjadi 

hanya dalam negeri akan tetapi kerjasama juga dapat terjadi dengan lembaga 

Internasional baik itu suatu pemerintahan asing, non pemerintahan, organisasi 

                                                             
1 Central Intelligence Agency, East & Southeast Asia :  Indonesia, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html (20/11/2016, 16.27 

WIB).  
2 Portal Nasional Republik Indonesia, Sumber Daya Alam, diakses dalam 

http://indonesia.go.id/?page_id=6100 , (16/01/2017, 15.30WIB). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html
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asing, foundation, dll. Indonesia telah tercatat melakukan berbagai kerjasama baik 

itu dengan lembaga-lembaga Internasional. Terjalinnya interaksi global dalam 

hubungan Internasional yang di bangun oleh Indonesia menyebabkan penyebaran 

dalam kebudayaan, bahasa maupun potensi yang dimiliki sehingga tidak sedikit 

pula dari pihak asing lebih melirik potensi yang dimiliki daerah atau wilayah yang 

berada di Indonesia sehingga banyak pula diantara pihak asing tersebut yang 

melakukan kerjasama langsung dengan pemerintahan daerah tersebut. 

Pada umumnya terjalinnya suatu kerjasama yang bersifat Internasional 

selalu tertuju kepada pemerintahan pusat, akan tetapi kerjasama oleh pemerintah 

daerah sendiri dengan pihak asing mulai berkembang. Hal tersebut merupakan 

cara dari pemerintah untuk membuka peluang dalam meningkatkan potensi suatu 

daerah yang berada di Indonesia melalui kerjasama dengan pihak asing sesuai 

dengan kepentingan maupun fokus pada kerjasama.   Kewenangan pemerintahan 

daerah atau provinsi dalam mengadakan kerjasama luar negeri telah diatur dalam 

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang memberi 

peluang daerah untuk melakukan kerjasama Internasional.3 Selanjutnya, mengenai 

kewenangan oleh pemerintahan daerah mengenai daerah otonomnya di perkuat 

oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa 

pemerintahan daerah (pemda) mempunyai wewenang penuh dalam daerah 

otonomnya dalam melakukan kerjasama baik itu yang sifatnya kerjasama 

                                                             
3 Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia 

Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi,  Vol.XIV,  No 22 (2012), hal.1. 
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internasional dengan melibatkan pemerintahan luar negeri, dan DPRD juga 

memiliki wewenang dalam mengesahkan kerjasama yang diadakan oleh pemda.4 

Tatanan suatu negara yang sudah tidak lagi tertuju oleh pusat akan tetapi 

telah memberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah selaku aktor sub-

nasional dalam melaksanakan interaksi global dengan pihak asing melalui suatu 

kerjasama Internasional yang dilakukan berdasarkan kepentingan masing-masing 

merupakan salah satu aktivitas dari Paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan 

singkatan dari parallel diplomacy yang dikemukakan pertama oleh Panavotis 

Soldatos yang pengertiannya lebih dikembangkan oleh Duchacek, yang 

dipergunakan dalam menjelaskan hubungan internasional yang sering di lakukan 

oleh para aktor-aktor sub-nasional seperti kerjasama internasional yang biasa 

berbentuk sister city, foreign direct investment (FDI), pengiriman sumber daya, 

dll.5 Dimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah selaku aktor 

sub-nasional untuk mengatur daerah otonomnya sesuai UU, bahwa pemda dapat 

lebih mempromosikan serta mengoptimalkan sumber daya yang berpotensi untuk 

dikelola dan dikembangkan oleh partner dalam kerjasama.  

Terkait kerjasama yang menyangkut pemda sebagai aktor utama dengan 

pihak asing, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan salah satu 

provinsi yang sedang giat dalam berkembang maupun membutuhkan bantuan dari 

pihak asing dalam mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Provinsi NTB memiliki 

berbagai sektor yang sedang giat dalam berkembang, sehingga dalam proses 

pengembangannya pun membutuhkan sebuah bantuan dalam bentuk kerjasama 

                                                             
4 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
5 Damayanti, Op. Cit., hal.2 
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atau bentuk bantuan langsung baik itu berupa dana maupun tenaga ahli khusus 

yang dikirimkan. Provinsi NTB pun melakukan banyak upaya sehingga 

mendapatkan kesempatan dalam bekerjasama dengan Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

Jerman merupakan salah satu mitra kerjasama Indonesia. Hubungan 

bilateral yang cukup baik antara kedua nya menghasilkan banyak sekali kerjasama 

maupun bantuan langsung dari Jerman kepada Indonesia. Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang merupakan sebuah badan yang 

memiliki fokus dalam pengelolaan serta pembangunan di negara-negara 

berkembang, dengan merealisasikan program kerja yang dimiliki kementrian 

federal Jerman dibidang kerjasama ekonomi dan pembangunan (BMZ). 

Memberikan pelayanan yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan, GIZ 

sudah bekerja selama 50 tahun di 130 negara termasuk Indonesia.  GIZ sudah 

banyak memiliki pengalaman dalam pembangunan berkelanjutan di berbagai 

negara dengan berbagai macam permasalahan yang ada dalam daerah tersebut. 

GIZ bergerak dalam pembangunan di berbagai bidang seperti pembangunan 

ekonomi regional serta ketenegakerjaan, perdamaian dan keamanan. GIZ sendiri 

yang menjalani program langsung dari Kementrian Federal di bagian Kerjasama 

Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Jerman (BMZ)6, sedangkan 

BAPPENAS7 yang merupakan perwakilan dari Indonesia dalam membantu 

kegiatan GIZ di Indonesia. 

                                                             
6 BMZ : Bundesministerium für Zussamenarbeit 
7 BAPPENAS : Badan Perencanaan dan Pengelolaan Nasional 
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Seperti pernyataan sebelumnya, bahwa Provinsi NTB yang merupakan 

sebuah provinsi yang giat dan terus berusaha lebih maju dalam berbagai sektor 

yang ada, sehingga tidak dipungkiri bahwa Provinsi NTB sendiri membutuhkan 

bantuan maupun bentuk kerjasama yang menguntungkan baik itu kepada daerah 

sekitar Provinsi maupun pihak asing. Usaha Provinsi NTB pun tidak hanya 

sebatas berharap akan datangnya bantuan maupun kerjasama-kerjasama yang 

ditawarkan oleh para partner kerjasama, akan tetapi Provinsi NTB membuat 

sebuah proposal mengenai pontensi maupun keadaan alam, kondisi serta potensi 

yang ada di NTB kepada BAPPENAS sehingga, BAPPENAS menindaklanjuti 

mengenai potensi tersebut, dan GIZ selaku mitra kerjasama Indonesia dapat 

mempertimbangkan mengenai potensi yang dapat dikembangkan tersebut 

sehingga BAPPENAS dapat membantu proyek GIZ di Indonesia. BAPPENAS 

dan GIZ memilih menyetujui proposal yang telah diajukan oleh Provinsi NTB dan 

bekerjasama dalam program pengembangan berkelanjutan di daerah-daerah yang 

ada di Provinsi NTB, sehingga terjadilah kerjasama yang disepakati dalam nota 

kesepakatan kerjasama ditahun 2012. Bentuk kerjasama yang disepakati yaitu 

dalam Regional Economic Development (RED).  

Dalam penelitian ini penulis pun memfokuskan kepada peran Pemerintah 

Daerah Provinsi NTB dalam melakukan kerjasama dengan GIZ (Jerman) dimana 

yang diharapkan dari keduanya memberikan sebuah feedback yang positif dan 

sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam kerjasama yang 

dijalankan 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ditarik sebuah rumusan masalah yaitu 

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Sebagai Aktor Diplomasi dalam Kerjasama 

Pembangunan Ekonomi Lokal di NTB dengan GIZ ?   

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pemerintah Provinsi 

NTB selaku aktor dari aktivitas paradiplomasi dalam kerjasama dengan GIZ 

(Jerman) sesuai kepada kepentingan masing-masing pihak.  

1.3.1 Manfaat Akademis  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memperluas kajian dalam 

Ilmu Hubungan Internasional dan dapat meberitahukan mengenai pengetahuan 

akan kerjasasama antara pemerintahan daerah sebagai aktor sub state dengan 

aktor-aktor dari luar negeri lainnya, serta dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya 

yang ingin meneliti topik yang sejenis. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan umum akan 

kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan aktor-aktor dari 

luar negeri dalam kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan GIZ 

(Jerman) yang diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat.  

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian pertama yaitu dari Ferdiansyah Tuarita yakni dengan judul 

Paradiplomasi Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Pembangunan Victoria 
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Park Tower di Ambon8 dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa 

bagaimana peran dari pemerintahan Provinsi Maluku dalam kerjasama dengan PT. 

Spaceon dari Korea Selatan dalam pembangunan Victoria Park Tower di Ambon 

dimana peran dari Provinsi Maluku selaku aktor dari sub nasional yang 

menjalankan kerjasama langsung dengan pihak swasta asing yang merupakan 

sebuah praktik paradiplomasi didalamnya. Bermula dari tertinggalnya provinsi 

Maluku dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia karena sibuknya pemulihan 

dari konflik daerah yang ada di Maluku, hingga akhirnya pemerintah provinsi 

memulai untuk membuka peluang investasi guna membantu mengurangi tingkat 

angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan sehingga berdampak pula 

pada peningkatan perekonomian yang ada di Maluku, sehingga terjalin lah 

kerjasama dengan PT. Spaceon dari Korea Selatan. Adapun persamaan dan 

perbedaan dalam penelitian Ferdiansyah Tuarita yakni, sama-sama membahas 

mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di daerah nya 

dengan pihak asing yaitu dimana sama sama menggunakan konsep paradiplomasi, 

perbedaan nya bahwa disini bentuk investasi yang berada di Maluku dengan 

Provinsi NTB berbeda, jika di Maluku bentuk investasi yang di miliki yaitu 

berupa investasi modal sedangkan di NTB berupa tenaga teknis.  

Penelitian kedua yaitu Arlifo Agessa Pramana yakni yang berjudul Peran 

Bantuan Luar Negeri Terhadap Perekonomian Daerah (Studi: Bantuan 

World Bank dalam EIRTP II Second Eastern Indonesian Region Transport 

                                                             
8  Ferdiansyah Tuarita, Paradiplomasi Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Pembangunan 

Victoria Park Tower di Ambon, Skripsi, 2016 
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Project) Terhadap Perekonomian Lombok Tengah9 dalam penelitian ini, 

penulis menjelaskan bahwa peran dari World Bank sendiri dapat membantu dalam 

pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dalam EIRTP (Eastern Indonesia 

Region Transport Project). Melihat kesuksesan dalam program yang pertama, 

maka World Bank selaku salah satu lembaga Internasional pemberi pinjaman luar 

negeri melanjutkan pembiayaan dalam pembangunan dalam bentuk bantuan luar 

negeri dalam EIRTP II (Second Eastern Indonesia Region Transport Project) 

dimana dalam peneltian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pada 16 

Provinsi dan sekitar 190 Kabupaten maupun Kota di wilayah Indonesia, salah 

satunya berfokus pada wilayah di Lombok Tengah. Bantuan ini sendiri bertujuan 

untuk membantu dalam pembangunan infrastruktur jalan di Lombok Tengah guna 

menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pariwisata di Lombok 

Tengah, dimana kemajuan dalam sektor tersebut juga dapat berpengaruh pada 

perkembangan perekonomian di Lombok Tengah. Adapun persamaan dan 

perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya 

yaitu, sama sama menelitii mengenai peran yang di lakukan dalam sebuah 

kerjasama ataupun interaksi yang di lakukan oleh pemerintah daerah dengan 

intansi asing, dimana nantinya bantuan tersebut akan berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat setempat, perbedaan yang terdapat didalamnya yaitu 

dalam penelitian ini lebih lanjut membahas mengenai dampak dari adanya 

investasi asing antara pemerintah daerah dengan pihak asing disini, akan tetapi 

didalam penelitian saya cukup kepada peran aktor saja.  

                                                             
9 Arlifo Agessa Pramana, Peran Bantuan Luar Negeri Terhadap Perekonomian Daerah (Studi: 

Bantuan World Bank dalam EIRTP II Second Eastern Indonesian Region Transport Project) 

Terhadap Perekonomian Lombok Tengah, Skripsi, 2015 
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Penelitian ketiga yaitu penelitian ketiga oleh Muhammad Ashari Rahman 

dengan judul penelitian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Timur dengan Republik Seychelles Terhadap Potensi 

Pengembangan dan Pengelolaan Kepulauan Derawan di Provinsi 

Kalimantan Timur10 berbeda dengan penelitian kedua dimana penelitian kedua 

membahas mengenai bantuan luar negeri guna pembangunan sebuah infrastruktur 

yang berfungsi dalam peningkatan kualitas dalam sektor pariwisata yang juga 

berpengaruh kepada perkemabngan dalam perekonomian, penelitian ini 

membahas kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur 

dengan Republik Seychelles dalam pengembangan serta pengelolaan sektor 

pariwisata di kepulauan Derawan di Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum adanya 

kerjasama yang dibangun oleh pemerintahan Kalimantan Timur dengan Republik 

Seychelles, pembangunan dibidang infrastruktur sendiri sebelumnya telah ada 

yaitu dalam pembangunan Russian Railways yaitu dengan perusahaan kereta api 

asal Rusia, ini terbukti bahwa hubungan kerjasama provinsi Kalimantan Timur 

dengan negara-negara lain cukup baik sebelumnya, sehingga lahirnya sebuah 

kerjasama dalam pengembangan serta pengelolaan bagi Kepulauan Derawan 

sebagai wilayah pariwisata berpotensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat 

berdampak dalam peningkatan perekonomian masyarakat daerah. Adapun 

persamaan yang dimiliki dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan 

konsep serta pembahasan yaitu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah dengan pemerintahan provinsi asing serta perbedaan yang ada yaitu pada 

                                                             
10 Muhammad Ashari Rahman, Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 

dengan Republik Seychelles Terhadap Potensi Pengembangan dan Pengelolaan Kepulauan 

Derawan di Provinsi Kalimantan Timur, Skripsi, 2016 
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penelitian ini lebih menjelaskan terhadap dampak yang dimiliki terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat daerah.  

Penelitian keempat yaitu oleh Hammid Al Mujaddiddy yang berjudul 

Kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan GIZ (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) dalam Pengembangan Desa Wisata Hijau 

Banyumulek tahun 2011-2014.11 Dalam penelitiannya, mengenai adanya 

kerjasama antara pemerintahan provinsi NTB dengan GIZ dalam bentuk bantuan 

luar negeri guna pengembangan sektor pariwisata melalui Desa Wisata Hijau 

Banyumulek sebagai salah satu wilayah pariwisata yang berpotensi dikembangkan 

guna memberantas angka kemiskinan di NTB dan juga diyakini dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Dalam penelitian terdahulu ini 

terdapat persamaan yaitu meneliti kerjasama yang sama yaitu antara GIZ dengan 

NTB akan tetapi perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu ini lebih meneliti 

mengenai dampak yang terdapat dalam kerjasama sedangkan dalam penelitian ini 

lebih kepada peran yang dilakukan NTB dalam kerjasama serta menggunakan 

konsep yang menjelaskan mengenai hubungan / interaksi internasional yang 

dilakukan pihak GIZ dengan pemerintah daerah provinsi NTB.  

Penelitian kelima yaitu berasal dari jurnal Christy Damayanti yang 

berjudul Potensi Paradiplomasi dalam Mendukung Kinerja Diplomasi 

Indonesia Menuju Komunitas ASEAN.12 Dalam penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana peran paradiplomasi bagi diplomasi Indonesia dalam 

                                                             
11 Hammad Al Mujaddidy, Kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) dalam Pengembangan Desa Wisata Hijau 

Banyumulek tahun 2011-2014, Skripsi, 2016 
12 Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia 

Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi,  Vol.XIV,  No 22 (2012) 
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komunitas ASEAN. Berdasarkan penelitian ini, bahwa komunitas tersebut tidak 

akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kontribusi para anggota. Sehingga 

Indonesia selaku anggota dari komunitas ASEAN juga harus menyertakan seluruh 

daerah yang ada di Indonesia, disinilah aktivitas dari paradiplomasi bekerja 

mendukung diplomasi Indonesia sebagai sebuah kekuatan nasional di mata 

Internasional. Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu  

Penelitian keenam yaitu berasal dari jurnal Tonny Dian Effendi yang 

berjudul Enhancing Local Government’s International Competitive 

Advantage Through Enterpreneurial Government and Paradiplomacy 

Activities.13 Berdasarkan penelitian ini bahwa aktivitas paradiplomasi cukup 

penting. Dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal guna keuntungan di 

dalam kompetisi internasional dengan merubah sistem pemerintahan yang berawal 

dari paradigma bureaucratic-monopolistic government  dengan entepreneurial-

competitive government. Dalam aktivitas paradiplomasi sendiri yang melibatkan 

aktor pemerintahan daerah dengan pihak-pihak asing, menuntut kesiapan para 

pemerintahan daerah dalam menghadapi interaksi global guna keuntungan dalam 

kompetisi internasional.  

Tabel 1.1 Posisi Penelitian. 

No. Nama dan Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Rangkuman 

1. Paradiplomasi 

Pemerintahan Provinsi 

Maluku dalam 

Deskriptif 

 

Kerjasama yang 

dilakukan oleh 

pemerintah provinsi 

                                                             
13 Tonny Dian Effendi, Enhancing Local Government’s International Competitive Advantage 

Through Enterpreneurial Government and Paradiplomacy Activities, diakses dalam 

http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/201, (10/06/2018, 19.30WIB). 

http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/view/201
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Pembangunan Victoria 

Park Tower di Ambon  

 

Ferdiansyah Tuarita 

Konsep 

Paradiplomasi 

Maluku dengan PT. 

Spaceon merupakan 

sebuah contoh dari 

praktik paradiplomasi. 

Kerjasama investasi 

yang dilakukan oleh 

PT. Spaceon di Maluku 

membuat provinsi 

Maluku yang 

sebelumnya cukup 

terbelakang dari 

provinsi lainnya di 

Indonesia mulai 

bangkit dari 

keterbelakangannya 

dan kerjasama tersebut 

membuat terciptanya 

lapangan pekerjaan 

bagi para masyarakat 

Maluku. 

2. Peran Bantuan Luar 

Negeri Terhadap 

Perekonomian Daerah 

(Studi: Bantuan World 

Bank dalam EIRTP II 

Second Eastern 

Indonesian Region 

Transport Project) 

Terhadap Perekonomian 

Lombok Tengah 

 

Arlifo Agessa Pramana 

2014 

 

Deskriptif 

 

Liberal 

 

Bantuan Luar Negeri 

 

Penanaman Modal 

Asing Liberal 

Bantuan Luar Negeri 

World Bank EIRTP II 

Second Eastern 

Indonesian Region 

Transport Project 

memberikan pengaruh 

terhadap pendapatan 

perekonomian daerah 

melalui bantuan bagi 

pembangunan oleh 

World Bank dapat 

meningkatkan nilai 

sektor pariwisata serta 

dapat mengurangi 

angka pengangguran 

karna akan semakin 

banyak lapangan kerja 

yang tersedia. 

3. Kerjasama Luar Negeri 

Pemerintah Provinsi 

Deskriptif Melalui kerjasama 

yang dibangun antara 
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Kalimantan Timur 

dengan Republik 

Seychelles Terhadap 

Potensi Pengembangan 

dan Pengelolaan 

Kepulauan Derawan di 

Provinsi Kalimantan 

Timur 

 

Muhammad Ashari 

Rahman 

2016 

 

Konsep 

Paradiplomasi dan 

Blue Economy 

Provinsi Kalimantan 

Timur dengan 

Republik Seychelles 

terhadap 

pengembangan serta 

pengelolaan kepulauan 

Derawan di 

Kalimantan Timur 

yang merupakan 

sebuah kawasan 

potensi dalam sektor 

Pariwisata khususnya 

ekowisata yang bisa 

berdampak pada 

peningkatan 

perekonomian 

masyarakat daerah 

4. Kerjasama Pemerintah 

Provinsi NTB dengan 

GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit) dalam 

Pengembangan Desa 

Wisata Hijau 

Banyumulek tahun 2011-

2014. 

 

Hammid Al Mujaddiddy 

2016 

Bantuan Luar Negeri  

Ecotourism 

Melalui kerjasama 

yang di lakukan oleh 

pemerintah provinsi 

NTB dengan GIZ 

dalam pengembangan 

sektor pariwisata 

melalui bantuan dalam 

pengembangan Desa 

Wisata Hijau 

Banyumulek sendiri 

dapat membantu 

memberantas angka 

kemiskinan di NTB 

dan diyakini dapat 

berperan dalam 

peningkatan 

perekonomian 

penduduk lokal. 

5. Potensi Paradiplomasi 

dalam Mendukung 

Kinerja Diplomasi 

Indonesia Menuju 

Komunitas ASEAN.  

Konsep 

Paradiplomasi 

Peran paradiplomasi 

sangat mendukung 

diplomasi total 

Indonesia sebagai 

kekuatan nasional di 
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Christy Damayanti 

dalam komunitas 

ASEAN. Speran dari 

seluruh daerah di 

Indonesia pun sangat 

dibutuhkan guna 

mendukung kekuatan 

nasional sebuah negara 

sehingga disini peran 

paradiplomasi bekerja, 

dan kewenangan para 

pemerintah daerah 

tersebut sejalan dengan 

pemberlakuan otonomi 

daerah.  

 6. Enhancing Local 

Government’s 

International 

Competitive Advantage 

Through 

Enterpreneurial 

Government and 

Paradiplomacy Activities  

 

Tonny Dian Effendi 

Deskriptif 

 

Konsep 

Paradiplomasi 

Aktivitas 

paradiplomasi cukup 

penting dalam 

menjawab tantangan 

global suatu daerah. 

Penigkatan kualitas 

suatu pemerintahan 

lokal pun dituntut agar 

siap dalam menghadapi 

pihak-pihak asing dan 

juga perubahan 

paradigma birokrasi 

monopolistik menjadi 

enterpreneurial-

competitve government 

dibutuhkan agar siap 

dalam tantangan global 

dan guna keuntungan 

dalam kompetisi 

internasional. 

7. Peran Paradiplomasi 

Kerjasama NTB dengan 

GIZ 

 

Erlya Devitayanti 

Deskriptif 

Konsep 

Paradiplomasi 

Peran dari pemerintah 

Provinsi NTB 

merupakan salah satu 

faktor dari aktifitas 

paradiplomasi yang 

menghasilkan sebuah 
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kerjasama antara kedua 

nya. Sehingga dengan 

adanya kerjasama yang 

menyangkut dua aktor 

dalam level yang 

berbeda ini dapat 

membuktikan 

kerjasama dapat 

terjalin dengan baik 

dan peran pemda lebih 

berpengaruh dalam 

mensukseskan 

kerjasama yang terjalin 

dengan aktor luar 

negeri yaitu GIZ 

Jerman.   

 

1.5 Teori/Konsep  

1.5.1 Landasan Konsep Paradiplomasi 

Paradiplomasi merupakan sebuah aktivitas dari diplomasi yang 

memberikan ruang kepada aktor sub nasional yaitu pemerintahan daerah/regional 

kabupaten/kota dalam melakukan sebuah kerjasama internasional dengan aktor 

dari luar negeri baik itu sub state maupun state. Paradiplomasi pun beragam 

dalam implementasinya yaitu baik berupa kerjasama sister-city/province, foreign 

direct investment (FDI), pengiriman bantuan merupakan tenaga ahli maupun 

delegasi-delegasi, proyek kerjasama maupun studi banding.14 Pemerintahan yang 

sudah beralih dari yang sentralistik ke desentralisasi seiring dengan beralihnya 

masa pemerintahan orde baru, tidak lagi berpusat kepada pemerintahan pusat 

                                                             
14 Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia 

Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi,  Vol.XIV,  No 22 (2012),  hal 2 
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melainkan memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerah 

otonom nya sesuai pada kebijakan otonomi daerah. 

Kecendrungan pemerintah daerah menunjukkan peran dalam mengelola 

daerah otonomnya maupun aktifitas dalam hubungan internasional menunjukkan 

peran paradiplomasi semakin marak dalam era globalisasi saat ini. Menurut Ivo 

Duchacek dan Panayotis Soldatos dalam teori paradiplomasinya Duchacek juga 

menjelaskan paradiplomasi memiliki tiga tipe yaitu, pertama adalah transborder 

paradiplomacy pada tipe ini menunjuk pada hubungan institusional, formal 

ataupun informal oleh pemerintah pemerintah sub nasional yang berbeda negara 

namun secara geografis wilayah-wilayah sub nasional tersebut berbatasan 

langsung. Kedua adalah transregional paradiplomacy, hubungan diplomasi yang 

dilakukan antara dua atau lebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak 

berbatasan secara langsung namun negara dimana unit-unit sub nasional tersebut 

berada berbatasan secara langsung. Sedangkan Ketiga adalah global 

paradiplomacy yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintah 

sub nasional di dua atau lebih negara yang tidak berbatasan.15  

Selanjutnya secara fungsional paradiplomasi juga dibedakan menjadi dua 

tipe, Soldatos menjelaskan, tipe pertama adalah global paradiplomacy tipe ini 

pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat 

tinggi, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi. Tipe kedua adalah regional 

paradiplomacy tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala 

regional. Pada umumnya menyangkut isu-isu politik tingkat rendah. Pada regional 

                                                             
15 PARADIPLOMASI OTONOMI DAERAH DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI, diakses dalam 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/78085-[_Konten_]-Artikel%20A.47-21-

00.pdf, (05-06-2017, 15.33 WIB), hal 53 

http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/78085-%5b_Konten_%5d-Artikel%20A.47-21-00.pdf
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/78085-%5b_Konten_%5d-Artikel%20A.47-21-00.pdf
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paradiplomacy ini terdapat dua klasifikasi yaitu ketika isu-isu yang terjadi 

menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung disebut dengan 

macroregional paradiplomacy.16 

Paradiplomasi sendiri merupakan hal yang penting bagi kelangsungan 

praktik diplomasi Indonesia, melalui kewenangan yang diberikan kepada institusi 

sub nasional atau pemerintahan daerah/regional dalam hubungan internasional 

guna mencapai kepentingannya, mengingat akan diplomasi sebagai sumber 

kekuatan nasional Indonesia.17 Paradiplomasi juga dibutuhkan guna menjawab 

tantangan diplomasi bagi aktor sub nasional di tengah era globalisasi dan 

demokrasi. Peran paradiplomasi sendiri akan sangat kontributif bagi 

keberlangsungan diplomasi Indonesia apabila kesadaran maupun pemahan yang 

dimiliki oleh aktor dari pemerintahan daerah lebih ditumbuhkan sehingga dapat 

melaksanakan perannya. Pengembangan dari paradiplomasi tidak semata mata 

akan tanggung jawab aktor sub nasional akan tetapi bagi seluruhnya guna 

kemajuan pada diplomasi nasional. 

Munculnya paradiplomasi pada dunia hubungan Internasional merupakan 

sebuah pengetahuan baru pada tahun 1990, dimana yang mempengaruhi sistem 

serta peran dari pemerintahan. Sebuah sistem pemerintahan yang awalnya hanya 

terpusat kepada pemerintahan pusat sekarang mulai memberikan ruang kepada 

pemerintahan daerah terlebih dalam hubungan Internasional. Hal tersebut juga 

akan memberikan kontribusi yang besar dalam kesejahteraan daerah melalui 

kerjasama oleh aktor-aktor internsional.  

                                                             
16 Ibid hal 54 
17 Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia 

Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi,  Vol.XIV,  No 22 (2012), hal 2-4 
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Melihat kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB 

dengan GIZ Jerman merupakan sebuah aktifitas kerjasama Internasional yang 

dilaksanakan oleh sub-nasional dengan sebuah negara. Fenomena kerjasama 

tersebut membuktikan adanya aktifitas paradiplomasi oleh pemerintah Provinsi 

NTB yang melakukan kerjasama dengan GIZ dalam meningkatkan potensi-

potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTB, selain itu terdapat perbedaan dari level 

aktor dalam kerjasama, melihat paradiplomasi pada umumnya kerjasama yang 

dilaksanakan antara level sub state dengan sub state di suatu negara lain. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan tipe penelitian yaitu deskiptif, dimana penulis akan 

mengguraikan serta menganalisis secara objektif mengenai peran Pemerintah 

Provinsi NTB selaku aktor dari paradiplomasi dengan GIZ Jerman dalam 

kesuksesan kerjasama tersebut. 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kualitatif sehingga menggunakan 

teknik analisa yang bersifat induktif.18 Teknik analisa yang bersifat induktif suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, dengan mencari data sebanyak-

banyaknya serta menyusunnya secara sistematis. Sehingga dalam penelitian ini 

akan digali data yang dibutuhkan mengenai peran Paradiplomasi pemerintah 

daerah NTB dalam era kerjasamanya dengan GIZ. 

                                                             
18 Prof. Dr. Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: 

Alfabeta, hal. 243-244.  
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1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun mengenai ruang lingkup pembahasan, peneliti akan membatasi 

permasalahan dalam penelitian dan menghasilkan hasil pembahasan yang terarah. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menentukan batasan waktu dan juga batasan 

materi guna menyelesaikan serta mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini.  

Mengenai batasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah 

berfokus bagaimana peran Pemerintah Provinsi NTB selaku aktor dari aktivitas 

paradiplomasi dalam kesuksesan kerjasama yang dilakukan dengan GIZ Jerman 

dalam pengembangan ekonomi lokal. 

Mengenai batasan waktu yang dibutuhkan peneliti dalam menyelesaikan 

penelitian ini yaitu dimulai dari kesepakatan akan adanya kerjasama yang akan 

dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hingga di tahun 2014 yaitu merupakan 

tahun perpanjangan kontrak kembali setelah berakhirnya kesepatakan kerjasama 

yang pertama.  

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data studi pustaka, dalam mengumpulkan data primer berupa data-

data resmi dari instansi pemerintahan dan sekunder, dan juga data yang 

merupakan buku, berita dalam bentuk cetak hingga digital, maupun website yang 

terkait dengan materi yang sedang diteliti. 
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1.7 Argumen Pokok 

 Berdasarkan kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Provinsi NTB 

dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ (Jerman) 

merupakan sebuah aktifitas paradiplomasi yaitu adanya kerjasama antara aktor 

sub nasional yang berhadapan langsung dengan aktor dari luar negeri, dengan 

implementasi yatu adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTB sebagai 

aktor sub nasional dengan GIZ Jerman sebagai pihak asing. Dalam hal ini terlihat 

adanya peran dari pemerintah Provinsi NTB merupakan salah satu faktor dari 

aktifitas paradiplomasi yang menghasilkan sebuah kerjasama antara kedua nya. 

Sehingga dengan adanya kerjasama yang menyangkut dua aktor dalam level yang 

berbeda ini dapat membuktikan kerjasama dapat terjalin dengan baik dan peran 

pemda berpengaruh dalam mensukseskan kerjasama yang terjalin dengan pihak 

GIZ Jerman selaku pihak asing dalam kerjasama ini.    

1.8 Sistematika Penulisan 

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan 

No

. 

Judul Bab Judul Sub Bab 

1. BAB I  

 

PENDAHULUA N 

 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan dan Masalah Penelitian   

1.3.1 Manfaat Akademis 

1.3.2 Manfaat Praktis  

1.4 Penelitian Terdahulu  

1.4.1 Tabel  Penelitian 

Terdahulu 

1.5 Landasan Konsep 

1.5.1 Konsep Paradiplomasi 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis Penelitian  

1.6.2 Teknik Analisa Data 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.4 Teknik Pengumpulan 
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Data 
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