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BAB II 

PARADIPLOMASI DI INDONESIA 

 

Desentralisasi telah mengubah arah atas peran, tanggung jawab, 

pengambilan keputusan, pembiayaan, manajemen serta kontrol terhadap 

penerimaan serta belanja sektor pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Hal tersebut memberi dampak atas semakin kompleksnya 

tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga perlu mencari 

jalan terbaik untuk penyediaan layanan publik. Salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah dengan melakukan kegiatan kerjasama.  

 Adanya desentralisasi tersebut juga telah membuktikan bahwa, dimana  

pada saat ini pemerintahan tidaklah bersifat sentralistik yang selalu tersorot akan 

pemerintahan pusat, akan tetapi telah terjadi pembagian wilayah kekuasaan sesuai 

dengan daerah otonom. Pemerintah daerah sendiri selaku yang di berikan 

wewenang oleh pusat untuk mengelola daerah otonom nya sendiri, juga 

merupakan salah satu pemerintah yang terdekat dengan kebutuhan maupun 

permasalahan masyarakat, sehingga pemerintah daerah pun dituntut untuk dapat 

mengelola daerah otonom nya secara bijak dan memunculkan potensi daerah yang 

dimiliki. Potensi daerah yang ditimbulkan pun nantinya akan menarik ketertarikan 

bagi negara tetangga maupun investor-investor yang berkeinginan untuk datang 

mengembangkannya, sesuai dengan pidato mantan presiden Indonesia yang ke 6 

yaitu bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang pada pidatonya di Australia 

tanggal 11 Maret 2010 lalu, di depan para pengusaha Australia menyatakan bahwa 

mempersilahkan untuk berinvestasi di Indonesia, silahkan untuk langsung 
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menghubungi para pemerintah Provinsi maupun Kota / Kabupaten terkait jika 

ingin langsung investasi di daerah yang terkait.1 Pernyataan dari mantan presiden 

Indonesia ke 6 ini bermaksud agar potensi-potensi daerah yang tidak sempat 

berkembang oleh pemerintah pusat dapat dikembangkan di tangan pemerintahan 

daerah, yang lebih mengetahui akan potensi daerahnya. Maka dari itu, di era 

desentralisasi saat ini pemerintah daerah pun diberikan wewenang oleh 

pemerintahan pusat untuk mengelola wilayah otonom nya, dan apabila melakukan 

kerjasama dengan pihak asing, tetap dalam pengawasan pemerintah pusat dalam 

proses kerjasama luar negeri yang dijalankan oleh daerah.  

Berdasarkan pernyataan Bapak Susillo Bambang Yudhoyono sebelumnya, 

mengenai akan dibebaskannya investor langsung datang dan menghubungi para 

pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terkait akan pengembangan potensi 

daerah oleh para investor asing, yang berarti akan adanya kewenangan bagi 

pemerintah daerah dalam mengelola daerah otonomnya dilandasi oleh sebuah 

Undang-Undang yang melindungi yaitu tentang pemerintahan daerah tahun 1999 

yang membahas mengenai otonomi daerah.2 Tidak hanya mengenai UU otonomi 

daerah, kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

kerjasama luar negeri sendiri dengan pihak asing telah dilandasi oleh Undang-

Undang yang mengatur yaitu UU Nomor 32 tahun 2004 mengenai daerah otonom 

yang melaksanakan kerjasama luar negeri , lebih tepatnya terdapat dalam pasal 

42 ayat 1 yang berbunyi : 

                                                             
1 Takdir Ali Mukti, 2013, Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negerioleh Pemda di Indonesia, 

Yogyakarta: The Phinisi Press. Hal 2  
2 Ibid., Hal. 3 
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DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan 

persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh pemda, dan di tegaskan pula bahwa pemda dapat 

melakukan kerjasama internasional lainnya di luar kerjasama seperti 

sister city/province seperti kerjasama teknis, bantuan kemanusiaan, 

kerjasama hibah, penyertaan modal dan lainnya sesuai peraturan per 

undang-undangan.3 

Dalam menjalankan kerjasama luar negeri dengan pihak asing pun, 

Kementerian Luar Negeri memiliki beberapa peraturan yang harus di penuhi oleh 

pemerintah daerah jika ingin melaksanakan kerjasama internasional, berdasarkan 

Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 09/A/KP/XII/2006/1 yang berisi 

sebagai berikut, Pertama, kerjasama internasional hanya dapat dilakukan dengan 

negara atau pemerintah yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan 

pemerintah Indonesia. Kedua, isi atau substansi kerjasama luar negeri harus sesuai 

dengan kewenangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam UU No.32 

tahun 2004 dimana kewenangan pemerintah daerah menyangkut berbagai bidang 

yang memungkinkan daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing demi 

memajukan daerahnya. Ketiga, kerjasama internasional harus disetujui oleh 

DPRD yang secara formal mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat. Keempat, 

kerjasama dengan pihak luar negeri oleh pemerintah daerah tidak boleh 

mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Kelima, kerjasama dengan pihak 

asing tidak mengarah kepada campur tangan aktor internasional kedalam urusan 

                                                             
3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Tahun 2004, diakses  dalam, 

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf, (14/08/2017, 

15.30 WIB) 

http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
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atau yurisdiksi Indonesia sebagai negara berdaulat. Keenam, kerjasama dengan 

pihak asing hendaknya dilandaskan pada asas persamaan hak dan kedudukan serta 

saling menguntungkan dengan sikap saling menghormati. Ketujuh, kerjasama 

dengan pihak asing harus ditujukan untuk mendukung proses penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan nasional, dan pemberdayaan rakyat di daerah.4 

Penyataan pasal 42 ayat 1 dan juga Peraturan Menteri Luar Negeri 

(Permenlu) No. 09/A/KP/XII/2006/1 keduanya mengartikan bahwa kerjasama 

yang diadakan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah asing maupun para 

investor asing, tidak semata-mata menjalankan kegiatan tanpa sepengetahuann 

pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah pun harus mendapatkan izin 

terlebih dahulu kepada DPRD jika ingin melaksanakan kerjasama tersebut 

sehingga tetap ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Akan tetapi, pemerintah daerah sendiri dalam UU No 32 tahun 2004 

sendiri terdapat pasal yang menyatakan, tidak menyebutkan bahwa urusan 

kerjasama luar negeri bukan merupakan urusan yang wajib bagi pemerintah 

provinsi, kabupaten/kota, tepatnya terdapat dalam pasal 13 dan 14.5 Walaupun 

bukanlah sebuah kewajiban bagi pemda sendiri dalam melakukan kejasama 

internasional akan tetapi sudah menjadi sebuah keharusan dalam era globalisasi 

demi memenuhi kepentingan global baik dalam pengembangan wilayah daerah 

otonom, investasi maupun perdagangan. Akibat derasnya arus dari globalisasi 

                                                             
4 Dyah Estu Kurniawati, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi 

Daerah (Studi Pada Pemkab Malang), Humanity, Vol. 5, No.2 (2010) 
5 Ibid.,  
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sehingga tidak lagi tertinggal dan menjadi masyarakat yang pasif dan hanya bisa 

diam dalam melihat seluruh proses kapitalisme global.  

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengisyarakatkan perlu akan 

dilakukannya penyesuaian pelaksanaan kewenangan melakukan hubungan 

kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU 

Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pada dasarnya pelaksanaan 

politik luar negeri adalah adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun, seiring 

dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan 

luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk 

memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).6 

 2.1  Landasan Hukum Paradiplomasi di Indonesia 

Berakhirnya pemerintahan yang sentralistik mengawali otonomi daerah 

oleh para pemerintahan daerah. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi telah 

memberikan ruang gerak yang bebas kepada para aktor sub state yang merupakan 

para pemerintah daerah untuk bergerak dalam mengelola daerah otonom nya. 

Banyaknya muncul aktor-aktor selain pusat dalam mengadakan kerjasama 

maupun penerimaan bantuan langsung dari pihak asing dalam rangka kerjasama 

internasional, semakin memperjelas akan aktivitas diplomasi oleh pemerintah 

daerah yaitu paradiplomasi semakin aktif. Akan tetapi, kewenangan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah akan segala jenis kegiatan yang akan 

dijalankan, tidak terlepas dari pemantauan oleh pemerintah pusat.  

                                                             
6 Departemen Luar Negeri, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh 

Pemerintah Daerah (Revisi Tahun 2006), Hal. 5  
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Paradiplomasi sendiri memiliki pengertian sebuah kapasitas hubungan 

maupun kerjasama internasional yang dilakukan oleh sub state yaitu pemerintah 

daerah dalam melaksanakannya dengan pihak asing untuk mencapai kepentingan 

masing-masing.7 Fenomena paradiplomasi sendiri terbilang baru dalam hubungan 

internasional maupun bagi pemerintahan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan dari 

paradiplomasi sendiri sering ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan 

kerjama atau memorandum of understanding (MoU) yang megandung berbagai 

bidang dan kesempatan yang telah dibicarakan antara kedua belah pihak yang 

melakukan kerjasama.8  Bentuk-bentuk dari paradiplomasi yaitu seperti sister 

city/province, foreign direct investment (FDI), bantuan langsung, pinjaman luar 

negeri, sumbangan negara donor/dana hibah dan bantuan teknis langsung dari 

negara donor. Dalam catatan kementrian luar negeri (KEMLU) telah terdapat 

berbagai macam kerjasama yang dilakukan oleh pemda kabupaten/kota selaku 

aktor paradiplomasi dengan pihak asing kurang lebih sebanyak 140 perjanjian.9 

Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY merupakan 

beberapa provinsi yang giat dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak asing 

baik itu pemerintahan provinsi asing, swasta asing maupun foundations.10 

2.1.1  Aktor - Aktor Paradiplomasi  

Aktifitas diplomasi merupakan sebuah aktifitas yang sering sekali di 

dengar dengan aktifitas kenegaraan dengan pemerintah pusat sebagai aktor utama 

dan yang memiliki wewenang dalam mengatur strategi yang di gunakan dalam 

                                                             
7 Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia 

Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi,  Vol.XIV,  No 22 (2012) 
8 Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional, The 

POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol, 1, No, 1, (2015) 
9 Ibid., Hal. 92 
10 Op. Cit., Takdir Ali Mukti,  Hal. 6 
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kegiatannya. Seiring dengan berkembangnya pola maupun sebuah sistem yang 

tidak lagi bersifat tradisional dengan negara sebagai satu-satunya aktor utama, dan 

juga berkembangnya kepentingan-kepentingan antar negara, juga akibat dari tren 

global yang merubah akan komunikasi sesama antar negara hingga antar sesama 

manusia. Akibatnya, aktifitas diplomasi sendiri yang selalu dikenal dengan negara 

sebagai aktor utama, kali ini memunculkan aktor-aktor sub negara atau non-state 

actor sebagai aktor aktor baru.  

Aktor-aktor sub negara seperti pemerintah negara bagian, pemerintah 

daerah Kota/Provinsi, swasta asing, maupun sekelompok masyarakat merupakan 

aktor baru dalam hubungan internasional. Kemunculan akan aktor-aktor baru yang 

mulai memberikan variasi dalam hubungan internasional seperti ikut serta dalam 

kegiatan diplomatik salah satunya dengan kerjasama-kerjasama internasional yang 

biasa dikenal dengan aktifitas paradiplomasi. Pemberian kewenangan bagi para 

aktor-aktor sub negara ini memberikan kapastias baru dalam memenuhi 

kepentingan dari daerahya masing-masing maupun memajukan dan 

mensejahterakan daerahnya bagi pemerintah daerah selaku aktor didalamnya.  

Kegiatan paradiplomasi oleh pemerintah daerah selaku aktor utama 

didalamnya tetap berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat dalam 

penyelenggaraan kegiatan dalam aktifitas internasional. Pemerintahan pusat 

sendiri harus membagi power maupun kewenangan dengan pemerintah daerah 

dalam mengatur daerah otonomnya, macam-macam kegiatan yang sifatnya jauh 

dari dimensi perpolitikan kepada pihak asing maupun swasta asing guna dapat 

mempererat hubungan yang dibangun antarbangsa. Akan tetapi, pembagian akan 

power itu sendiri sempat menjadi sebuah perdebatan, sebaliknya dalam jurnal nya 
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yang berjudul Paradiplomacy yaitu Stefan Wolff mengatakan mau tidak mau 

pemerintah pusat harus membagi kedautlatannya/power nya kepada aktor sub 

negara yaitu pemda dalam menjalankan sebuah aktifitas hubungan internasional.11 

Selain mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal akan kerjasama yang di 

adakan oleh pemda selaku aktor, hal tersebut juga dapat memberikan dampak dari 

kemajuan total diplomasi Indonesia, yang di bantu aktor-aktor non negara dalam 

pelaksanaannya.  

Munculnya pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam menjalani 

kerjasama dengan GIZ juga merupakan salah satu kesempatan bagi pemda NTB 

untuk menjadi sebuah aktor utama dalam kerjasama yang dilakukan. Pasalnya, 

kerjasama yang berakhir dengan Memorandum of Understanding (MoU)  yang di 

tandatangani langsung oleh Lalu Martawang dan Frank Bertelmann merupakan 

sebuah contoh aktifitas diplomatik oleh pemerintah daerah yang biasa kita ketahui 

dengan istilah paradiplomasi dijalankan atas dasar kegiatan pembangunan 

berkelanjutan yang akan dilaksanakan disalah satu kabupaten yang berada di 

NTB. 

2.2 Grafik General Paradiplomasi 

2.2.1 Bentuk Paradiplomasi 

Dalam memenuhi tuntutan era globalisasi dengan aktif juga dalam 

kegiatan di dunia internasional, pemerintah provinsi maupun daerah-daerah di 

Indonesia kerap kali melaksanakan kerjasama internasional. Maraknya akan 

                                                             
11 Stefan Wolff, Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges, The Bologna Centre 

Journal 

of International Affairs, Vol, 10, (Spring 2007), Italy: The Johns Hopkins University, Hal. 142 
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jalinan hubungan dan kerjasama internasional antara pemda setempat langsung 

dengan negara asing maupun dengan sesama daerah di negara yang berbeda 

merupakan bukti bahwa aktivitas paradiplomasi di Indonesia masi bekerja dengan 

baik. tidak hanya dengan adanya kerjasama yang di bangun langsung dengan 

negara yang berkaitan, kerjasama sister city/province selain itu seperti bantuan 

luar negeri maupun investasi langsung kepada daerah yang dituju oleh suatu 

negara merupakan bagian dari aktivitas paradiplomasi di Indonesia.  

Kerjasama sister city/province yang kerap aktivitas nya dilakukan oleh 

beberapa Provinsi di Indonesia. Kerjasama yang dijalin oleh sesama daerah di 

negara yang berbeda dengan menjalin kerjasama persahabatan antara kedua, tidak 

jarang kerjasama terjadi karena kesamaan antara kedua kota atau daerah tersebut 

sehingga menimbulkan hal yang saling menguntungkan antara keduanya.12 

Beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta (DIY) dan Surabaya 

merupakan beberapa kota di Indonesia yang gemar sekali melaksanakan 

kerjasama sister city/province guna kemajuan dari daerahnya masing-masing. 

Kerjasama yang terjadi pun meliputi berbagai bidang seperti industri 

perdagangan, pertanian, pariwisata, pendidikan, teknologi, pembangunan dan 

masih banyak lainnya sesuai dengan bidang yang di sepakati oleh kedua pihak 

yang melaksanakan kerjasama tersebut. Seperti contohnya kota Semarang dengan 

kota bagian di Queensland, Australia yaitu Brisbane yang menjalin kerjasama 

sister city sejak tahun 1991 dan terus belanjut dengan perpanjangan kontrak 

kerjasama atas kedua nya, menandakan akan keberhasilan kerjasama yang di 

                                                             
12 Eka Titiyani A, Efektifitas Kerjasana Sister City Kota Semarang 

(Indonesia) dengan Brisbane (Au stralia) Tahun 2002-2007, Jom FISIP Universitas Riau, Vol, 1, 

No, 2, (2014), Hal. 2 
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jalani oleh kedua kota tersebut dengan berbagai bidang yang disepakati dan 

menguntungkan kedua belah pihaknya.13 Kesuksesan maupun keefektifan dari 

kerjasama kota kembar yang di laksanakan oleh pemerintah kota Semarang 

dengan Brisbane ini merupakan salah satu implementasi akan keberhasilan 

aktivitas paradiplomasi di Indonesia.  

Selanjutnya tidak hanya praktik sister city/province yang terjadi di dalam 

paradiplomasi tetapi foreign direct investment (FDI) yaitu merupakan investasi 

asing langsung berupa penanam investasi di Indonesia baik berupa dana maupun 

pembangunan pabrik-pabrik di wilayah Indonesia sebagai wilayah yang menjadi 

sasaran investasi asing.14 Investasi asing yang berupa pembangunan sebuah pabrik 

biasanya merupakan bentuk fisik dari investasi asing yang masuk ke Indonesia 

dan merupakan bentuk kepentingan perekonomian dari negara donor. Pelaksanaan 

akan adanya FDI di Indonesia erat kaitannya dengan otonomi daerah karena 

investasi asing yang akan masuk ke langsung kepada daerah yang bersangkutan 

dan tidak akan memungkiri akan adanya kontak langsung dengan kebijakan oleh 

pemerintah daerah tersebut. Menurut  Dougherty & Pfahzgraff, 1990:255 yang di 

kutip dari jurnal L. M. Fathun tersebut bahwa investor dalam praktik FDI sendiri 

biasanya perusahaan multi national coorporation (MNC). Kehadiran akan 

perusahaan-perusahaan MNC yang menjadi investor merupakan pengaruh bagi 

keadaan ekonomi suatu negara, terlebih lagi bagi negara dunia ketiga yang dimana 

MNC merupakan sumber modal bagi perkembangan perekonomian negaranya. 

Undang-undang mengenai penanaman modal asing Nomor 1 Tahun 1967 

                                                             
13 Ibid., Hal. 6 
14 Todaro, M. P. 1994, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid I. Jakarta: 

Erlangga. Hal. 64.  
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merupakan sebuah landasan bagi beberapa perusahaan MNC mulai masuk ke 

Indonesia, seperti contoh pada bulan April tahun 1967 tepatnya merupakan tahun 

pertama bagi PT. Freeport mulai diberikan izin oleh pemerintah Indonesia selaku 

pihak MNC pertama yang beroperasi dan masuk ke Indonesia.15  

Investasi asing yang masuk ke Indonesia saat ini pun mulai merambah ke 

daerah-daerah di Indonesia sehingga disini menuntut peran dari pemerintah daerah 

selaku aktor langsung di bawah kewenangan dari pemerintah pusat dalam 

berinteraksi dengan investor. Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi sehingga 

adanya otonomi daerah bagi pemerintah daerah setempat mengelola wilayah 

otonom nya. Hal tersebut sangat membantu bagi kinerja pemerintah daerah 

setempat dengan para investor, sehingga pemerintah daerah selaku tuan rumah 

yang telah mengetahui wilayah investasi dapat dengan leluasa mengarahkan para 

investor. Investasi asing langsung ini beragam yaitu investasi di bidang ekonomi, 

pendidikan, pariwisata, budaya, kuliner dan lainnya. Beberapa bidang investasi 

tersebut sangat membantu pembangunan ekonomi di Indonesia.  

Tidak hanya kerjasama sister city/province yang merupakan aktivitas 

paradiplomasi yang berhasil di Indonesia, banyak pula seperti foreign direct 

investment (FDI), kerjasama pembuatan proyek bersama maupun bantuan 

langsung yang diberikan negara-negara terkait dan dituangkan dalam sebuah 

Letter of Intent (LOI)  merupakan perjanjian dalam jangka pendek atau singkat 

dan Memorandum of Understanding (MOU) yang terjadi dalam jangka yang 

panjang biasanya berjalan dalam waktu 5 tahun, dan akan otomatis berlanjut 

                                                             
15 Kuncoro, M. 1997.  Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. 

Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen 

Perusahaan YPKN. 
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perjanjiannya apabila adanya pemutusan sepihak dalam kerjasama tersebut dari 

salah satu pihak yang bersepakat kerjasama.16 

Beberapa tahun belakangan ini pemerintah daerah marak melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk merintis kerjasama baru maupun 

mengembangkan kerjasama yang sudah terbentuk. Berbagai faktor 

melatarbelakangi terjadinya kerja sama tersebut, seperti fasilitasi yang dilakukan 

oleh pihak ketiga (pemerintah pusat/propinsi dan lembaga donor) serta adanya 

kesadaran dari pihak pemerintah daerah kabupaten/kota akan kondisinya yang 

membutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah lainnya. 

 Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini memiliki tujuan 

yang beravariatif, diantara adalah untuk mempercepat pembangunan 

perekonomian wilayah, peningkatan pelayanan publik, dan tujuan lainnya seperti 

dalam hal penanggulangan bencana, penergasan batas wilayah, dan lain 

sebagainya.  

 Dilihat dari regulasi yang mendasarinya, banyak peraturan perundang-

undangan yang harus dijasikan acuan saat pihak pemerintah daerah mengadakan 

suatu kegiatan kerjasama mulai dari Undang-Undang sampai dengan surat edaran 

menteri. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 

50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No.22/2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah 

                                                             
16 Ibid., Hal. 3 
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dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23/2009 tentang Tata Cara Pembinaan 

dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah.17 

 Dalam prakteknya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang 

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi pada wilayah daerahnya 

tersebut dapat dibedakan dari sifat yang mendasarinya, yaitu bersifat struktural 

(sentralistik) dan non-struktural (desentralistik). Yang dimaksud struktural yaitu 

apabila kerjasama terbentuk melalui mekanisme struktural sesuai prosedur formal 

birokratis dan memiliki pola pengelolaan yang hirarkis. Sedangkan kerjasama 

non-struktural (desentralistik) adalah kerjasama yang terbentuk berdasarkan 

kebutuhan serta keinginan daerah untuk memberdayakan potensi dalam rangka 

meningkatkan pelayanan dan kekuatan daya saing secara bersama-sama, dengan 

pengelolaan melalui pola non-struktural atau jejaring.18 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Peraturan pemerintah dalam negeri diakses pada 
http://pemksm.jabarprov.go.id/pages/produkhukum/produk/permendagri_23_2009.pdf pada 
(15/08/2017, 15.30 WIB) 
18 Yuriska, Menata Kembali Desentralisasi Indonesia Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Vol 2, No 1 (2010) 
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Bagan 2.1 Bentuk Kerjasama Pengembangan Daerah Di Indonesia 

 

 Kerjasama daerah yang bersifat struktural (sentralisasi) ada yang 

dilakukan dengan ataupun tanpa lembaga kerjasama. Kerjasama antar daerah 

tanpa lembaga bisa terjadi antara kabupaten/kota yang saling 

berbatasan/berdekatan maupun tidak, dengan berbagai tujuan seperti penegasan 

wilayah perbatasan, pengelolaan sarana dan prasarana, kerjasama tata ruang dan 

transmigrasi. Ciri struktural terlihat dari kepengurusan badan kerja sama yang 

seluruhnya dipegang oleh pegawai negeri sipil, di samping pembentukan lembaga 

tersebut umumnya juga diinisiasi oleh pemerintah pusat. 

 Sementara itu kerjasama daerah non struktural (desentralisasi) dapat 

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu Regional Management (RM) dan Jaring 

Pelayanan Publik. RM dan Jaring Pelayanan Publik dapat dikatakan memiliki 

bentuk lembaga serta struktur organisasi yang relatif sama, dimana beberapa pos 

didalam struktur tersebut diduduki oleh kalangan profesional. Perbedaan terletak 
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pada lingkup kerja sama, dimana jaring pelayanan publik lebih fokus pada sektor 

pelayanan publik (sesuai PP 38/2007), sedangkan RM selain pada sektor 

pelayanan publik juga mencakup pengembangan perekonomian wilayah. 

Untuk membiayai operasional kerjasama yang telah terbentuk selama ini 

ada beberapa sumber yang biasa digunakan, seperti: i).Iuran rutin dari APBD 

kabupaten/kota yang melakukan KAD; ii).Dianggarkan di SKPD masing-masing 

pemerintah kabupaten/kota yang melakukan kerjasama; iii).Dukungan Pemerintah 

Provinsi (dana dekonsentrasi) dan Pemerintah Pusat (APBN) serta dukungan dari 

pihak luar (donor, universitas, dll). Sedangkan penganggarannya pada APBD ada 

dibebankan pada pos belanja langsung (melalui dana transfer), bantuan sosial 

ataupun hibah.19 

2.2.2 Pelaksanaan Paradiplomasi di Indonesia  

 DIY dengan Kyoto Perfecture Japan 

Fenomena akan pemerintahan yang telah memberikan daerah sebuah 

wewenang dalam menjalankan hubungan luar negeri dengan menjalankan 

kerjasama saat ini sering kali terjadi. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah sendri tidak semata-mata dijalankan tanpa sepengetahuan akan pemerintah 

pusat, melainkan pemerintah daerah akan tetap meminta persetujuan kepada 

pemerintah pusat maupun DPRD setempat akan kegiatan mapun kerjasama yang 

dilakukannya yang berkaitan dengan para pihak asing yang sifatnya pemerintahan 

negara bagian, investor asing, MNC dan lainnya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, akan kerjasama yang dilakukan oleh pemda dengan pihak asing yang 

                                                             
19 Ibid.,61 
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kita kenal dengan fenomena paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam 

hubungan internasional. Akan tetapi, maraknya antusias pada pemerintahan 

daerah dalam mengelola daerah otonom nya dengan saling berlomba-lomba dalam 

menjalin hubungan luar negeri dengan berbagai negara hingga negara – negara 

bagian dalam suatu negara tersebut, menarik investor untuk untuk membantu 

dalam pengelolaan akan sumber daya maupun potensi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut yang masi terkendala akan sumber daya manusia maupun dana yang 

dimiliki.  

Berbagai Provinsi maupun beberapa Kabupaten/Kota yang berada di 

Indonesia banyak yang mulai aktif dalam kerjasama luar negeri yang dibangun 

oleh pemerintah daerahnya. Seperti Provinsi DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa 

Barat dan juga Jawa Timur merupakan beberapa provinsi di Indonesia yang 

tercatat aktif dalam kerjasama luar negeri, baik itu provinsinya maupun daerah 

kabupaten/kota nya. Sebagai contoh yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

sebagai salah satu provinsi yang gemar sekali menjalin kerjasama luar negeri 

sister city/province dengan beberapa provinsi di suatu negara maupun dengan 

pihak non pemerintahan. 

Istimewa nya DIY sendiri sebagai salah satu provinsi yang gemar 

berinteraksi dengan pihak asing dalam kerjasama luar negeri sudah dimulai sejak 

sebelum berlakunya otonomi daerah di karenakan faktor dari kedekatan pemimpin 

DIY dengan beberapa pemimpin suatu negara tersebut.20 Setelah berlakunya 

otonomi daerah hubungan luar negeri yang di jalin oleh DIY sendiri semakin 

                                                             
20 Takdir Ali Mukti, 2013, Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negerioleh Pemda di Indonesia, 

Yogyakarta: The Phinisi Press, Hal. 243 



38 
 

berkembang hingga di beberapa daerah di luar negeri. Telah tercatat kerjasama 

yang terjadi oleh DIY dengan negara-negara asing sebanyak 13 kerjasama dari 

lebih 10 negara asing yang ada dan bentuk kerjasama yang terjadi selain 

kerjasama sister city/province, kerjasama teknis seperti bantuan luar negeri baik 

tenaga ahli maupun dana hibah.21 

Salah satu bukti dari terjalinnya hubungan yang erat antara DIY dengan 

negara lain dalam bentuk kerjasama sister province  yaitu dengan Kyoto 

Perfecture Jepang. Kerjasama yang telah berjalan hingga 25 tahun ini, berawal 

dari hubungan yang erat antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono IX 

dengan Gubernur Kyoto yaitu Yukio Hayashida yang akhirnya berakhir dengan 

kesepakatan menjalin kerjasama sister province guna menjalin hubungan yang 

lebih erat antara kedua negara tersebut karena selain kedekatan peribadi antara 

gubernur kedua provinsi tersebut juga memiliki beberapa kesamaan. Hubungan 

kerjasama antara DIY dan Kyoto ini telah resmi terjalin sejak 16 Juli 1985 dan 

bekerjasama dalam bidang senibudaya, pendidikan, industri, pariwisata, dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK).22 Berkat hubungan yang erat antara kedua 

pemimpin provinsi beda negara ini sehingga terjalinnya kerjasama persahabatan 

antara kedua kota dirasa sangat memberikan dampak bagi kedua negara tersebut, 

tidak memungkiri bahwa terjadinya kerjasama juga untuk mencapai keuntungan 

baik itu yang sifatnya keuntungan berupa non ekonomi (benefit) maupun dengan 

keuntungan yang sifatnya ekonomi (profit). Seperti halnya, saat DIY dilanda 

musibah gempa bumi pada 27 Mei 2006 lalu, dimana kehancuran infrastruktur di 

beberapa wilayah dan mengakibatkan kurang dari 6000 orang menjadi korban 

                                                             
21 Ibid., Hal. 244 
22 Ibid., Hal. 248-249 
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jiwa di Kabupaten Bantul, Kyoto Japan Perfecture sendiri langsung sigap dan 

tanggap akan bencana alam yang terjadi sehingga bantuan utama yang datang 

yaitu dari Kyoto Jepang sendiri dengan diwakili oleh 5 orang delegasi dari Kyoto 

Jepang dalam penyerahan bantuan pembenahan bagi DIY sendiri sebanyak 

9.200.000 yen sebagai dana hibah bagi DIY.23 Tidak hanya sampai pada 

penyerahan bantuan yang diberikan, para delegasi dari Kyoto Jepang sendiri juga 

membantu dalam pemberian bantuan teknis dalam penelitian dalam 

mengobservasi dan memetakan keadaan geomorfologis dari wilayah DIY dan di 

berikan kepada pemda dalam menyusun pembangunan bagi daerah-daerah yang 

hancur akibat gempa bumi.  

Selanjutnya, tidak hanya dalam kasus bencana yang terjadi menipa 

wilayan DIY namun, beberapa kerjasama yang telah di sepakati pun menuai hasil 

atas kerjasama nya seperti dalam bidang industri, yaitu meningkatnya keahlian, 

pengetahuan hingga keterampilan akibat kerjasama teknis dalam otomototif, 

kelistrikan, pemipaan, pengelasan dan lainnya. Hasil dari kerjasama teknis berupa 

tenaga ahli ini membuka peluang bagi industri kerajinan. Dalam bidang 

pariwisata, melalui bantuan teknis tenaga ahli yang expert dalam bidang 

pariwisata akhirnya memberikan wawasan baru mengenai teknis dalam berbisnis 

dalam pariwisata sehingga, terjadi peningkatan pariwisata di DIY bahkan 

peningkatan turis mancanegara dari Jepang pun meningkat akibat kerjasama yang 

terjadi. Selanjutnya bidang pendidikan, yaitu terdapat bantuan berupa Kyoto Book 

Centre dimana terdapat banyak sekali hibah buku dari Jepang guna menambah 

wawasan serta kebudayaan serta terdapat juga beasiswa dan kegiatan pertukaran 

                                                             
23 Ibid., Hal. 252 
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pelajar yang diadakan oleh DIY dan Kyoto Jepang, sehingga terjadi peningkatan 

semangat belajar bagi para mahasiswa. Tidak hanya itu, Kyoto Perfecture Jepang 

juga mengadakan kerjasama dengan beberapa Universitas di DIY seperti 

Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia dan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan Ritsumeikan University Japan. Dalam bidang 

investasi, terjadinya penyambung antar pelaku bisnis yang ingin berinvestasi di 

DIY, juga menjadi sebuah wadah informasi bagi peluang bisnis maupun investasi 

di kedua Provinsi yang berbeda tersebut dan terdapat pertemuan didalamnya 

setiap tahunnya. Seperti contoh masyarakat Kulon Progo yang telah mendapatkan 

investasi terkait pembudidayaan tanaman indigo.24 

Bermula akan kedekatan pribadi antara pemimpin kedua provinsi beda 

negara ini mengarah hingga kepada hubungan kerjasama kota kembar atau yang 

biasa dikenal dengan Sister City/Province yang dijalin tidak hanya karena 

memiliki kedekatan antara pemimpinnya, kesamaan akan kedua wilayan yang 

beda negara ini akan tetapi juga karna Provinsi DIY dan Kyoto daerah yang 

memiliki nilai budaya yang tinggi dan juga menjadi daerah yang memiliki 

ketertarikan akan pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, dan 

beberapa alasan lainnya yang memicu akan terjadinya kerjasama antar pemerintah 

Provinsi di beda negara ini. Serta beberapa keberhasilan maupun capaian yang di 

hasilkan dari kerjasama sister province ini pun memberikan banyak manfaat 

seperti dalam bidang pendidikan, investasi, perindustrian, kebudayaan, IPTEK 

dan pariwisata bagi DIY maupun Kyoto Perfecture Japan. Inisiatif Pemerintah 

Provinsi  dengan menjalankan kerjasama DIY dengan Kyoto Perfecture Japan 

                                                             
24 Takdir Ali Mukti, 2013, Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negerioleh Pemda di Indonesia, 

Yogyakarta: The Phinisi Press, Hal. 258-259  
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merupakan Praktik Paradiplomasi yang dalam implementasi nya berupa kerjasama 

sister province ini merupakan peran aktif dan keberhasilan praktik paradiplomasi 

di Indonesia yang terjadi di Provinsi DIY dengan Kyoto Perfecture Japan 

sehingga hasilnya pun juga dapat dinikmati masyarakat kedua belah pihak yaitu 

Provinsi DIY dan Kyoto Perfecture Japan.  

 

 

 Surabaya dengan Xiamen China 

 Surabaya juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kerap kali 

melaksanakan kerjasama dengan luar negeri. Sejak tahun 1992 Surabaya juga 

telah tercatat banyak sekali menjalani kerjasama sister city dengan berbagai kota 

di luar negeri.25  

Grafik 2.1 Jumlah Kegiatan Sister City tahun 1992-2010 

 

Sumber : Departemen Dalam Negeri 

                                                             
25 Irdayanti, Substansi Kerjasama Luar Negeri Sister City Kota Surabaya – Xiamen, Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1, (2014), Hal. 89 
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Terlihat sebelum maupun sesudah terjadinya desentralisasi, bahwa kegiataan luar 

negeri yang terjadi di Surabaya semakin meningkat setelah terjadinya 

desentralisasi. Kegiataan kerjasama luar negeri seperti salah satunya sister 

city/province yang dilakukan Surabaya dengan negara lainnya semakin 

meningkat. Surabaya menjalin banyak sekali kerjasama dengan negara lain seperti 

dengan Kota Seattle (Amerika Serikat), Busan (Korsel), Guangzhou (China), 

Xiamen (China), Kochi (Jepang), Kota Varna (Bulgaria). Untuk Kota Seattle naik 

dari yang sebelum terjadinya desentralisai ada 8 kegiatan, setelah desentralisasi 

menjadi 10 kegiatan. Untuk kota Busan jika sebelum terjadinya desentralisasi 

hanya ada 4 kegiatan maka setelah desentralisasi naik menjadi 41 kegiatan. 

Jumlah kegiatan untuk kota Busan naik 10 kali lipat. Untuk Kota Kochi jika 

sebelum desentralisasi ada 14 kegiatan maka setelah desentralisasi ada 67 

kegiatan, ini memperlihatkan kenaikan yang lebih dari 4 kali lipat. Dari ketiga 

kota ini saja dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan 

Pemerintah Kota Surabaya naik secara signifikan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri 

yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya membuat Pemerintah Kota Surabaya 

semakin leluasa untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sehingga jumlah 

kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dalam kerjasama sister city/province 

semakin banyak. 

 Salah satunya yaitu kerjasama sister city antara Pemerintah Kota Surabaya 

dengan Xiamen, China. Kerjasama yang dilakukan antara keduanya bermula 

kesepakatan penandatangan Letter of Intent (LoI) pada tanggal 8 September 2003 

dan berlanjur dengan penandatanganan dan tertuang dalam Memorandum of 
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Understanding (MoU) yang telah di tanda tangani pada tanggal 23 Juni 2006.26 

Output kerjasama yang dihasilkan dari hubungan yang di jalankan oleh kedua 

kota berbeda negara ini berupa kerjasama teknis dan riset melalui MoU yang akan 

dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dengan Kota Xiamen. Pemerintah Kota 

Surabaya dan Xiamen melakukan kejasama di bidang Pendidikan, Perdagangan, 

Ekonomi, Pariwisata dan Kebudayaan.  

 Dalam bidang pendidikan kerjasama antara University of Xiamen dengan 

ITS Surabaya yang memiliki kesamaan dalam dua fakultas andalannya yaitu 

Teknik Perkapalan dan Teknik Informatika. Kerjasama dalam bidang pendidikan 

ini juga terbentuk karena memiliki beberapa kesamaan, salah satunya dikarenakan 

keduanya merupakan kota bahari dan memiliki beberapa perguruan tinggi yang 

juga berpengaruh dalam bidang kebaharian. Sehingga dalam kerjasama ini kedua 

universitas tersebut melakukan pengembangan dalam dua fokus kesamaan yang 

ada di universitas masing-masing dengan diadakannya pertukaran pelajar. 

Selanjutnya dalam bidang perdagangan bahwa adanya kerjasama sister city antara 

kota Surabaya dengan Xiamen, membuka kesempatan bagi kedua nya dalam 

memperluas jangkauan pasar. Sehingga memerikan potensi bagi pasar kota 

Surabaya untuk mempromosikan potensi ekonomi yang dimiliki. Terlebih lagi 

sejak di tetapkannya Xiamen sebagai Special Economic Zone. Dalam bidang 

kebudayaan pun kerjasama ini menghasilkan adanya pertukaran budaya, antara 

Xiamen dengan Kota Surabaya sehingga memberikan kesempatan antara kedua 

kota beda negara ini untuk saling mengetahui dan mempelajari budaya yang 

berbeda antara satu sama lainnya, guna memperkaya wawasan kebudayaan.  

                                                             
26 Ibid., Hal. 76-77 
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 Terjadinya kerjasama sister city yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dengan Kota Xiamen, China merupakan bentuk pelaksanaan 

paradiplomasi di Indonesia dengan didukung oleh pemerintahan yang sudah 

terdesentralisasi dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota yang menjalani hubungan luar negeri maupun kerjasama 

luar negeri oleh pemerintah maupun instansi non pemerintahan di luar negeri. 

Sehingga melalui paradiplomasi yang terjadi di pemerintahan daerah dengan 

pihak luar negeri memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang melaksanakan 

kerjasama, dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat kedua wilayah 

tersebut. 


