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ABSTRAK 
Penelitian ini berusaha mengkaji efektivitas kerjasama sister state-province antara 
Australia Barat dan Jawa Timur yang telah dilaksanakan sejak tahun 1990. Praktik 
sister state-province ini merupakan perwujudan dari kerjasama intersub-nasional. 
Konsep kerjasama pemerintah intersub-nasional menempatkan pemerintah daerah 
sebagai aktor intenasional dan bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan 
global. Melalui kerjasama pemerintah inter sub-nasional, entitas sub-nasional secara 
bersama-sama dapat membentuk jaringan dan perjanjian dengan skala antar negara 
dan memainkan peran yang signifikan dalam pemerintahan pembangunan 
berkelanjutan. Penulis menggunakan dua indikator untuk mengevaluasi efektivitas 
kerjasama. Indikator pertama adalah tercapainya tujuan yang telah disepakati kedua 
belah pihak dalam nota kesepahaman. Indikator kedua adalah elemen kesuksesan 
paradiplomasi yang diantaranya: (1) komitmen kedua belah pihak; (2) partisipasi 
masyarakat, komunitas-komunitas serta stakeholder; (3) memiliki target dan tujuan 
yang disepakati bersama; (4) resiprositas; dan (5) memiliki hasil nyata. Dari kedua 
indikator tersebut kerjasama sister state-province antara Australia Barat dan Jawa 
Timur dinilai efektif karena pada pengimplementasiannya berhasil memenuhi tujuan 
utamanya, yaitu mempromosikan kerjasama aktif yang dapat menguntungkan 
masyarakat Jawa Timur dan Australia Barat, mengembangkan sumber daya 
manusia, meningkatkan aliran barang dan jasa, dan mengatur pertukaran manusia. 
Selain itu, terdapat hubungan timbal balik, komunikasi rutin antara kedua belah 
pihak dan keterlibatan stakeholder lain di luar pemerintah yang turut berkontribusi 
pada jalannya kerjasama. 

Kata-Kata Kunci: Kerjasama Sister State-Province, Efektivitas Kerjasama Sister 
State-Province, Paradiplomasi, Jawa Timur, Australia Barat. 

 

This paper is examining the mechanisms of sister-province cooperation between 
Western Australia and East Java that have been implemented since 1990. The 
practice of state-province sisters is a manifestation of intersub-national cooperation. 
The concept of intersub - national government cooperation places local government 
as an international actor and is responsible for facing global challenges. Through 
inter-national governmental cooperation, sub-national bodies can jointly form 
networks and agreements on a scale between countries and a significant role in 
sustainable development governance. The author uses two indicators for. The first 
indicator is the achievement of the objectives agreed by both parties in the 
memorandum of understanding. The second indicator is an important element of 
success paradiplomasi: (1) commitment of both parties; (2) community participation, 
communities, and stakeholders; (3) having mutually agreed targets and objectives; 
(4) reciprocity; and (5) have real results. From these two indicators, the state 
brothers and sisters of East and West Java are effective because their 
implementation has successfully fulfilled the objectives of collaboration that can 
benefit the people of East Java and Western Australia, the development of human 
resources, the increase of the flow of goods and services, human. Furthermore, there 
is a reciprocal relationship, regular communication between the two parties and the 



interests of other stakeholders outside the government that contribute to the 
cooperation. 

Keywords: Sister State-Province Cooperation, Effectiveness of Sister State-
Province Cooperation, Paradiplomacy, East Java, Western Australia. 

 



Pada penelitian ini, penulis meninjau kerjasama sister province antara Jawa Timur 
dan Australia Barat yang telah berlangsung selama 27 tahun. Dalam konteks 
Australia, kerjasama sister province disebut juga sebagai sister state karena entitas 
subnegara di bawah pusat bukanlah provinsi, melainkan negara bagian.  Sebelum 
disahkannya kerjasama tersebut, Jawa Timur dan Australia Barat telah secara tidak 
langsung memiliki kerjasama di bidang informal. Kerjasama ini diawali oleh 
Harjono, seorang filantropis yang bergerak di bidang pendidikan anak tunarungu 
melalui SLB Karya Mulia, serta Patricia O’Sullivan, seorang warga Australia Barat 
dengan Patricia O’Sullivan Humanitarian Project-nya, yang juga bergerak di bidang 
sama. Adanya kerjasama antara kedua belah pihak ini kemudian memberikan jalan 
bagi Jawa Timur untuk melakukan kerjasama di tingkat provinsi. Kerjasama antara 
SLB Karya Mulia dan Patricia O’Sullivan Humanitarian Project pun kemudian 
menjadi jembatan bagi kerjasama yang lebih resmi (Morton 2012). 

Salah satu kerjasama sister province yang paling lama dan hingga saat ini masih 
berjalan aktif adalah kerjasama sister state-province antara Australia Barat dan 
Indonesia. Bagi Australia Barat, Jawa Timur adalah mitra kerjasama yang dinilai 
tepat karena merupakan salah satu dari tujuh provinsi yang diproyeksikan menjadi 
lokomotif pembangunan dalam Masterplan Percepatan dan Pengembangan 
Pembangunan Indonesia (MP3I) (Kementerian Perdaganan RI 2012). Di sisi lain, 
Jawa Timur memandang Australia Barat sebagai suatu kawasan percontohan terkait 
percepatan pembangunan infrastruktur dan sistem pelabuhan modern, seperti 
Fremantle, Broome dan Port Hedland. Keduanya juga diuntungkan lewat letak 
geografis yang relatif berdekatan. Selain itu, secara demografis, jumlah penduduk 
Jawa Timur yang besar dinilai sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk 
Australia Barat. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia serta titik penting 
perniagaan dan pelabuhan bisnis bagi provinsi-provinsi di wilayah timur, Surabaya 
sebagai ibukota Jawa Timur merupakan merupakan pilihan alami dan utama bagi 
para pebisnis Australia serta investasi untuk menemukan rekanan (Bernes 2017). 

Gambar 1.1 Gubernur Jatim dan Premier Australia Barat Peringati 25 
Tahun Hubungan Sister Province/State1 

                                                           
1
 KJRI Perth, Australia, Gubernur Jatim dan Premier Australia Barat Peringati 25 Tahun Hubungan Sister 

Province/State, 17 November 2015, http://kjri-perth.org.au/index.php/2015/11/17/gubernur-jatim-dan-premier-

australia-barat-peringati-25-tahun-hubungan-sister-city-province/ (diakses pada 7 September 2017). 

http://kjri-perth.org.au/index.php/2015/11/17/gubernur-jatim-dan-premier-australia-barat-peringati-25-tahun-hubungan-sister-city-province/
http://kjri-perth.org.au/index.php/2015/11/17/gubernur-jatim-dan-premier-australia-barat-peringati-25-tahun-hubungan-sister-city-province/


 

Hingga pertengahan tahun 2017, telah terjadi lima kali penandatangan nota 
kesepahaman antara kedua belah pihak yang menandai bahwa telah terjadi lima 
periode kerjasama. Periode pertama dilaksanakan pada tahun 1990 hingga 1995, 
periode kedua dilaksanakan pada tahun 1996 hingga 2000, periode ketiga 
dilaksanakan pada tahun 2001 hingga 2007, periode keempat dilaksanakan pada 
tahun 2008 hingga 2012 dan periode kelima dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 
2017. Kerjasama lintas batas antarpemerintah daerah seperti ini diklaim efektif 
dalam meningkatkan kapasitas manajemen dari pihak yang berwenang, dalam hal 
ini pemerintah daerah, khususnya di bidang ekonomi, perdagangan dan hubungan 
people-to-people (Tjandradewi dan P.J. Marcotullio 2009). Namun, masih belum 
ditemukan literatur yang membahas mengenai evaluasi kerjasama sister state-
province antara Australia Barat dan Jawa Timur yang telah berjalan hingga saat ini. 
Oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai efektivitas kerjasama inter sub-
nasional antara kedua provinsi dan negara bagian setelah berjalan selama lima 
periode kerjasama atau lebih tepatnya selama 27 tahun. 

Kerjasama sister state-province antara Australia Barat dan Jawa Timur, sebagai 
salah satu kejasama inter sub-nasional yang paling aktif di kawasan, diharapkan 
dapat berbuat lebih banyak dalam mempromosikan dimensi lokal demi kerjasama 
pembangunan internasional. Karena tantangan tersebut, pelaksanaan kerjasama 
sister state-province ini kedepannya membutuhkan komitmen jangka panjang dari 
kedua belah pihak demi terciptanya keuntugan bersama dan strategi global. Untuk 
mengevaluasi efektivitas kerjasama Sister State-Province antara Australia Barat dan 
Jawa Timur sebagai kerjasama pemerintah intersub-nasional, penulis menggunakan 
dua indikator. Pertama, adalah dengan indikator efektivitas kerjasama internasional 
yang dinilai efektif apabila kerjasama internasional tersebut dapat memenuhi target 
dan tujuan dibentuknya kerjasama. Kedua, konsep paradiplomasi yang digunakan 
untuk menganalisis sejauh mana kerjasama ini dapat memfasilitasi kepentingan 
kedua belah pihak. 

Capaian dalam Lima Periode Kerjasama 

Dari kelima periode kerjasama tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan yang dapat 
dianggap sebagai program kegiatan yang paling sukses dari kerjasama sister state-
perovince antara Jawa Timur dan Australia Barat. Program kegiatan tersebut juga 
dapat digunakan sebagai indikator yang menandai keberhasilan kerjasama Jawa 
Timur dan Australia Barat dalam memenuhi kepentingan kedua belah pihak. 
Program-program tersebut di antaranya adalah program pertukaran pelajar, 
diplomasi santri dan kerjasama peternakan sapi perah, pendirian pusat kajian 
inklusi, perjanjian di bidang perdagangan kentang, kerjasama teknis di bidang 
olahraga dan kerjasama konsorsium perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dan 
Australia Barat. 

Program Pertukaran Pelajar 

Program ini merupakan salah satu signature program yang dimiliki kerjasama sister 
province Jawa Timur dan Australia Barat. Program ini diawali dengan kepentingan 
Indonesia untuk mengembangkan kapasitas pelajarnya untuk daapt bersaing di level 
internasional. Program ini terdiri dari kunjungan studi banding selama satu bulan. 
Pada periode tersebut, para siswa diagendakan untuk mempelajari budaya Australia, 
sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Pertukaran pelajar ini telah 



diagendakan sejak 1990, dan hingga kini menjadi agenda rutin bagi kedua belah 
pihak sebagai capacity building di bidang pendidikan. Kerjasama ini berujung pula 
pada pendirian jaringan sister school antara Tranby College (Freemantle) dengan 
SMAN 5 Surabaya pada 2010. 

Gambar 4.1 Para siswa SMAN 5 Surabaya menggelar pertunjukan di 
hadapan siswa Tranby College di Western Australia 

 

Diplomasi Santri Dan Kerjasama Peternakan Sapi Perah 

Pada periode ketiga (2002-2007), terjadi sebuah peristiwa yang cukup monumental, 
yakni serangan Bom Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang termasuk 88 
warga Australia, dan pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 
2004. Hal ini diperburuk juga dengan travel warning yang dikeluarkan pemerintah 
Australia. Namun, hubungan kerjasama antara Jawa Timur dan Australia Barat tidak 
mengalami gangguan karena politik merupakan ranah eksklusif yang dimiliki 
negara. Kembali kepada mekanisme share of power dari kedua belah pihak, dapat 
dilihat bahwa sister province ini diuntungkan dengan kebijakan kedua negara yang 
tidak memberikan wewenang di bidang politik luar negeri. Sehingga, kerjasama pada 
periode ini tidak mengalami kendala. Namun demikian, tidak dapat terelakkan 
bahwa ada sentimen buruk terhadap kalangan Islam menyusul peristiwa tersebut. 

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Jawa Timur pun mengambil inisiatif dengan 
melakukan pengiriman santri ke Australia Barat pada 2005 untuk melakukan 
pelatihan di bidang peternakan sapi perah. Meskipun berlabel pelatihan peternakan, 
program ini sejatinya lebih mengarah kepada cultural exchange di mana para santri 
yang dikirim tersebut banyak melakukan diplomasi budaya, seperti kesenian lokal 
Jawa Timur. Praktik diplomasi santri ini adalah salah satu perwujudan multitrack 
diplomacy yang kemudian dilaksanakan dalam kerangka kerja paradiplomasi 
melalui sister province. Diplomasi santri ini berujung pula pada penandatanganan 
kerjasama antara Pusat Koperasi Susu Sekar Tanjung dengan Koperasi Challenge 
Dairy pada 2009.  



Pendirian Pusat Kajian Inklusi 

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap 
kecamatan wajib memiliki minimal satu sekolah inklusi. Walaupun demikian, Jawa 
Timur belum memiliki pusat riset untuk melakukan kajian tentang pendidikan 
inklusi. Sementara itu, di Australia, deteksi dan intervensi dini anak dengan 
tunarungu tersebut telah lama diterapkan. Berdasarkan kerjasama yang dilakukan 
oleh SLB Karya Mulia, Rotary Humanitarian, Patricia O’Sullivan Humanitarian 
Project, dengan Rumah Sakit Dr. Soetomo, dibangunlah kerjasama untuk 
membentuk pusat riset inklusi di sejumlah kota di Jawa Timur. Saat ini, pusat kajian 
inklusi tersebut telah berdiri di Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan. Pada September 
2014 di Surabaya, telah diadakan pula pelatihan untuk para guru inklusi yang secara 
keseluruhan dibiayai oleh pemerintah Australia Barat. 
Gambar 4.2 Pengajar dari Australia Barat sedang Memberikan Pelatihan 

Mengenai Pendidikan AnakBerkebutuhan Khusus di Surabaya 

 
Kerjasama di bidang pendidikan inklusi ini memunculkan perjanjian sister school 
antara Shenton College Deaf Education Center dengan SMAN 10 Surabaya, serta 
Belmont City College dan SMAN 1 Gedangan pada 3 Desember 2014. Pemerintah 
Australia Barat juga menawarkan beasiswa Master of Clinical Audiology di 
University of Western Australia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendidikan 
Australia Barat, Peter Collier ketika mengunjungi Jawa Timur pada 2016. Beasiswa 
tersebut diharapkan dapat mencetak tenaga ahli yang dapat mengintegrasikan 
sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. 
Perjanjian di Bidang Perdagangan Kentang 

Perjanjian ini ditandatangani pada 14 Juni 2007. Perjanjian ini dilaksanakan antara 
Western Potatoes Limited (Australia Barat) dengan PT. Selektani Horticulture (Jawa 
Timur). Western Potatoes Limited adalah perusahaan yang dibentuk oleh Asosiasi 
Petani Kentang Australia Barat pada 2005. Sementara itu, Selektani adalah 
perusahaan di Jawa Timur yang memfokuskan diri pada bisnis produksi bibit 
tanaman. Dengan adanya kerjasama ini, Western Potatoes akan membantu Selektani 
di dalam menyeleksi bibit unggul kentang, mensuplai bibit unggul asal Australia, 
memberikan bantuan teknis dalam bidang bongkar muat bibit pasca ekspor, serta 



pelatihan minimalisasi risiko lapangan. Dari sisi Jawa Timur, Selektani berwenang 
untuk melakukan impor kentang dari Western Potatoes, menyusun penyimpanan 
serta distribusi kentang, serta menentukan pusat-pusat distribusi. Di bawah 
kerjasama ini, kedua belah pihak bersepakat pula untuk mengadakan interaksi 
regular dalam hal pertukaran staf eksekutif.  
 
Kerjasama Teknis di Bidang Olahraga 
Meskipun olahraga telah menjadi aspek yang dibawahi nota kesepahaman sister 
province sejak awal periode, kerjasama antara Komite Nasional Olahraga Indonesia 
(KONI) Jawa Timur dengan Department of Sports and Recreation Western Australia 
baru terbentuk pada 2013. Kerjasama yang berlaku selama empat tahun ini 
menandai keseriusan antara kedua belah pihak dalam hal capacity building di 
bidang olahraga. Adapun, beberapa kerjasama yang disepakati dalam perjanjian ini 
di antaranya: (1) pelaksanaan program pelatihan bagi para pelatih, administrator, 
dan personel terkait keolahragaaan; (2) pemberian bantuan teknis bagi Jawa Timur 
di bidang olahraga, khususnya demi mewujudkan target juara di Pekan Olahraga 
Nasional 2016; (3) peningkatan kerjasama antara perguruan tinggi di Jawa Timur 
dan Australia barat di bidang riset keolahragaan; serta (4) pembentukan institusi 
anti-doping di Jawa Timur. Kerjasama teknis di bidang olahraga ini adalah termasuk 
produk sister province jangka panjang yang dimiliki Jawa Timur. 
 
Kerjasama Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri  
Program ini meliputi empat kegiatan. Pertama, joint supervision, yaitu salah satu 
bentuk kerjasama berupa supervisi bersama dalam kegiatan tugas akhir mahasiswa 
dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi. Kedua, joint research, yaitu kegiatan 
penelitian bersama oleh pihak-pihak yang melakukan penelitian di bawah kerjasama 
yang sudah ditentukan. Ketiga, joint publication, yaitu kegiatan publikasi bersama 
oleh pihak-pihak yang melakukan penelitian di bawah kerjasama yang sudah 
ditentukan. Keempat, academic mobility, yaitu kegiatan akademik yang berupa 
pertukaran staff maupun mahasiswa dari dan ke PTN di kedua provinsi dan negara 
bagian. Kegiatan-kegiatan tersebut diwujudkan melalui program internship, 

Gambar 4.3 Suasana pertemuan PTN Australia Barat dan PTN di Jatim2 
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 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kerjasama Konsorsium Jawa Timur-Australia Barat 

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ptn-jatim-australia-barat-sepakati-empat-kerjasama-pendidikan 

(diakses 2 Oktober 2017) 

http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ptn-jatim-australia-barat-sepakati-empat-kerjasama-pendidikan


training, credit transfer, credit earning dan community service. Program dan 
kegiatan dalam kerjasama ini diharapkan dapat sejalan dengan program-program 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga hasilnya mampu membantu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi masyarakat Jawa Timur. Tedapat sepuluh perguruan 
tinggi di Jawa Timur yang tergabung dalam program konsorsium, yaitu Universitas 
Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Brawijaya, Universitas 
Jember, Universitas Negeri Surabaya, UIN Malik Ibrahim Malang, Universitas 
Trunojoyo Bangkalan, Universitas Pembangunan Veteran, Universitas Islam 
Surabaya, dan Universitas Negeri Malang. Sementara universitas di Australia Barat 
diantaranya the University of Western Australia, Murdoch University, dan University 
of Notre Dame.  
Adapun bidang-bidang yang ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk 
diteliti adalah mengenai keamanan pangan, industri dan perdagangan, serta 
kemiskinan. Sementara itu, Pemerintah Australia Barat menawarkan penelitian 
mengenai keamanan, kesehatan dan resource center pendidikan berkebutuhan 
khusus. Teknis pelaksanaan kegiatan penelitian gabungan tersebut diawali dengan 
dibentuknya workshop atau pertemuan kelompok kerja. Dalam pertemuan tersebut, 
dipilih dua topik yang hendak diteliti bersama dan pembagian kelompok peneliti. 
Dari masing-masing topik tersebut kemudian ditentukan judul penelitian, ketua 
peneliti, susunan kelompok peneliti beserta pembagian tugasnya. Kegiatan ini 
ditujukan untuk mahasiswa pasca sarjana, doktoral ataupun keduanya yang sedang 
menempuh sandwich program. Hasil yang diharapkan adalah terbentuknya proposal 
penelitian, research agreement dan pengajuan pendanaan (Ardaniah 2017).  

Memenuhi Tujuan Awal Kerjasama 

Stokke mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional dapat dikatakan efektif 
apabila kerjasama internasional tersebut dapat memenuhi target dan tujuan 
dibentuknya yang telah diatur dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di awal 
(Stokke 2006). Dalam konteks kerjasama sister state-province antara Australia 
Barat dan Jawa Timur, Pemerintah Provinsi dan Negara Bagian melalui nota 
kesepahaman yang ditandatangain pada 1990 sepakat untuk membentuk program 
kerja yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan arus 
barang dan jasa, serta menyusun pertukaran personel. Pada prakteknya, kerjasama 
sister state-province ini berhasil untuk meningkatkan sumber daya manusia. Hal 
tersebut dapat dilihat dari program kegiatan seperti pelatihan tenaga ahli untuk 
bidang pendidikan inklusi, pelatihan di bidang kesehatan jantung dengan 
mengirimkan dokter ahlinya ke RS Dr. Soetomo, pelatihan bidang pertanian, 
peternakan dan kewirausahaan yang diikuti oleh santri, dan lain sebagainya. 
Program-program di atas adalah sebagian contoh dari kerjasama capacity building 
yang diwujudkan dari transfer ilmu pengetahuan.  



Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan arus barang dan jasa. Hal ini dapat dilihat 
dari semakin meningkatnya arus ekspor dan impor antar kedua belah pihak. 
Walaupun pada prakteknya neraca perdagangan Jawa Timur ke Australia Barat 
selalu mengalami defisit, namun jumlah aktivitas perdagangan antara keduanya 
terus meningat dari tahun ke tahun.3 Secara demografis, jumlah penduduk Jawa 
Timur yang besar dinilai sebagai pasar yang potensial bagi produk-produk. Tujuan 
ketiga adalah menyusun pertukaran personil. Tak hanya personel pemerintah; 
masyarakat sipil, pengusaha, bahkan pelajar juga mendapatkan kesempatan untuk 
turut ambil bagian di dalam kerjasama ini. Hal tersebut mengindikasikan adanya 
hubungan yang in-depth di dalam kerjasama ini. 

Indikator Kesuksesan Paradiplomasi 

Terdapat lima elemen yang digunakan sebagai indikator kesuksesan paradiplomasi 
(Tjandradewi dan Marcotullio 2009). Pertama, kedua belah pihak memiliki 
komitmen untuk saling berhubungan. Hal ini dapat dilihat dari manifestasi finansial 
dan waktu yang diluangkan kedua belah pihak. Setiap tahunnya, kerjasama sister-
province ini diperingati secara bergantian, di Perth dan Surabaya. Selain itu, 
pelaksanaan program kegiatan yang telah dirancang kedua belah pihak juga 
terlaksana dengan baik dengan hasil nyata yang terlihat. Hampir semua program 
kegiatan yang diwujudkan juga dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti program 
pendidikan inklusi yang telah ada sejak awal periode kerjasama, program 
pengiriman santri yang telah ada sejak tahun 2002, program pertukaran pelajar, dan 
lain sebagainya. Kemudian, adanya komunikasi rutin dapat dilihat dari komitmen 
baik Jawa Timur maupun Australia Barat untuk melakukan kunjungan kelompok 
kerja setiap dua tahun. Kunjungan ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana 
kerjasama telah berjalan, serta melaporkan apa saja sektor yang dapat dijajaki pada 
periode kerjasama selanjutnya. Secara finansial, program-program kerja yang 
dibentuk tersebut didanai oleh pemerintah daerah kedua belah pihak.  

Kedua, partisipasi dan respon masyarakat, komunitas-komunitas serta stakeholder 
terkait yang berada di ruang lingkup daerah. Pada prakteknya, kerjasama sister 
province ini juga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Tidak hanya 
personel pemerintah; masyarakat sipil, pengusaha, bahkan pelajar juga 
mendapatkan kesempatan untuk turut ambil bagian di dalam kerjasama ini. 
Cntohnya adalah PT. Selektani Hortikultura, yang mengadakan kerjasama dengan 
Western Potatoes sebagai perluasan kerjasama Jawa Timur dan Australia Barat di 
bidang perdagangan kentang. Selain itu, terbentuknya sister school antara Tranby 
College Freemantle dengan SMAN 5 Surabaya pada 2010, sister school antara 
Shenton College Deaf Education Center dengan SMAN 10 Surabaya, serta Belmont 
City College dan SMAN 1 Gedangan pada 3 Desember 2014 juga merupakan contoh 
tingginya partisipasi masyarakat dalam kerjasama ini. 

Ketiga, terdapat nota kesepahaman antar kedua belah pihak yang berisikan tujuan 
dan harapan yang telah disepakati bersama. Nota kesepahaman kerjasama sister 
state-province antara Jawa Timur dan Australia Barat berlaku selama lima tahun 
dan diperpanjang secara otomatis setiap lima tahun sekali. Dalam nota kesepahaman 
tersebut, kedua belah pihak menuliskan tujuan yang ingin dicapai serta bidang 
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kerjasama pada tiap periodenya. Selama lima periode kerjasama, terjadi perluasan 
bidang kerjasama. Adanya perluasan bidang kerjasama mengindikasikan 
kecenderungan efektivitas kerjasama sebelumnya. Sehingga, terjadi spillover kepada 
sektor-sektor daerah yang belum terjangkau oleh kerjasama sebelumnya. Selain 
terjadi spillover pada bidang-bidang kerjasama baru, periode ini diikuti pula 
penguatan pada sektor-sektor yang dimiliki sebelumnya. 

Keempat, adanya hubungan timbal balik yang bersifat simetris antar kedua belah 
pihak. Prinsip ini disebut juga resiprositas yang mana masing-masing pihak 
menempatkan diri dalam kedudukan dan peranan yang sama dalam kerjasama. Hal 
ini dapat diidentifikasi pada awal penjajakan kerjasama. Dalam hal ini, Jawa Timur 
memiliki kepentingan untuk melakukan capacity building sebagai kawasan 
berkembang. Sementara itu, Australia Barat juga memiliki kapasitas tersebut sebagai 
negara maju, dan mampu melakukan pengenalan pasar di kawasan Asia Tenggara. 

Kelima, memiliki hasil nyata yang didapatkan dari serangkaian agenda dan program 
kegiatan yang dilaksanakan kedua belah pihak. Dari kelima periode kerjasama 
tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan yang dapat dianggap sebagai program 
kegiatan yang paling efektif dari kerjasama sister state-perovince antara Jawa Timur 
dan Australia Barat. Program kegiatan tersebut juga dapat digunakan sebagai 
indikator yang menandai keberhasilan kerjasama Jawa Timur dan Australia Barat 
dalam memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Program-program tersebut di 
antaranya adalah program pertukaran pelajar, diplomasi santri dan kerjasama 
peternakan sapi perah, pendirian pusat kajian inklusi, perjanjian di bidang 
perdagangan kentang, kerjasama teknis di bidang olahraga dan kerjasama 
konsorsium perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dan Australia Barat. Hasil yang 
nyata tersebut juga diikuti dengan adanya inovasi. Hal ini terbukti dari lingkup 
kerjasama yang terus-menerus diperluas dari periode ke periode. Kecenderungan 
tersebut dapat dilihat dari nota kesepahaman yang diperbarui tiap periodenya, 
dengan sektor-sektor kerjasama yang kian meluas. 

 

KESIMPULAN 
 

Kerjasama internasional diciptakan sebagai sebuah solusi mengatasi permasalahan 
yang muncul dalam hubungan internasional. Pada era transnasional, pemerintah 
daerah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan mitra pemerintah daerah 
lain di negara asing. Konsep kerjasama pemerintah intersub-nasional menempatkan 
pemerintah daerah sebagai aktor intenasional dan bertanggungjawab dalam 
menghadapi tantangan global. Melalui kerjasama pemerintah inter sub-nasional, 
entitas sub-nasional secara bersama-sama dapat membentuk jaringan dan perjanjian 
dengan skala antar negara dan memainkan peran yang signifikan dalam 
pemerintahan pembangunan berkelanjutan. Salah satu perwujudan kerjasama 
intersub-nasional adalah praktik sister state/province, atau provinsi kembar. Dalam 
kerjasama sister province, kedua provinsi yang memiliki kesamaan karakter dan 
kepentingan memutuskan untuk melakukan kerjasama. Di Indonesia, salah satu 
praktik sister province yang dapat ditemui adalah antara Jawa Timur dengan 
Australia Barat. Kerjasama ini dipandang sebagai kerjasama yang cukup aktif karena 
telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun, atau tepatnya sejak 1990.  



Menggunakan pendekatan paradiplomasi, dapat dilihat bahwa kerjasama sister 
province ini terbentuk karena adanya share of power oleh pemerintah pusat dari 
kedua belah pihak. Dari pihak Jawa Timur, share of power ini dlandasi oleh UU 
Nomor 32 Tahun 2004; dari sisi Australia, batasan kewenangan melakukan sister 
province diatur dalam Pasal 51 dan 52 Konstitusi Australia. Kerjasama antara 
keduanya dimungkinkan, selama tidak menyentuh ranah politik luar negeri yang 
menjadi kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Dalam kasus Jawa Timur, otonomi 
daerah adalah landasan pemberi kewenangan provinsi untuk melaksanakan 
kerjasama; dari sisi Australia Barat, pembentukan Department of State 
Development memberikan jalan bagi negara bagian untuk melakukan kerjasama luar 
negeri, selama tidak menyentuh ranah politis. 

Kerjasama tidak mungkin terjadi apabila tidak ada hubungan komplementaritas. Hal 
ini dapat dilihat dari potensi kedua daerah. Dalam hal ini, Jawa Timur memiliki 
sejumlah kesamaan dengan Australia Barat, seperti dalam konteks sektor unggulan, 
yaitu agrikultur, pertambangan, perikanan, maupun kedekatan geografis. Sebagai 
bagian dari negara maju, Australia Barat memiliki sejumlah keunggulan di bidang 
teknologi dan kapasitas personel, menjadikannya mitra yang sesuai bagi Jawa 
Timur. Di sisi lain, pemerintah Partai Buruh yang tengah membawahi Australia 
Barat juga memfokuskan diri pada hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. 

Penulis menggunakan indikator ini berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh 
Stokke yang mengatakan bahwa suatu kerjasama internasional dapat dikatakan 
efektif apabila kerjasama internasional tersebut dapat memenuhi target dan tujuan 
dibentuknya yang telah diatur dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat di awal. 
Dalam konteks kerjasama sister state-province antara Australia Barat dan Jawa 
Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Negara Bagian Australia Barat melalui 
nota kesepahaman yang ditandatangain pada 1990 sepakat untuk membentuk 
program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, 
meningkatkan arus barang dan jasa, serta menyusun pertukaran personel. Pada 
praktiknya, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui program kegiatan, 
diantaranya program pertukaran pelajar yang rutin dilaksanakan setiap tahun, 
diplomasi santri dan kerjasma peternakan sapi perah, pendirian pusat kajian inklusi, 
perjanjian di bidang perdagangan kentang, kerjasama teknis di bidang olahraga dan 
kerjasama konsorsium perguruan tinggi. 

Indikator kedua adalah dengan menggunakan indikator kesuksesan paradiplomasi. 
Terdapat lima elemen yang digunakan sebagai indikator kesuksesan paradiplomasi. 
Pertama, kedua belah pihak memiliki komitmen untuk saling berhubungan. Hal ini 
dapat dilihat dari manifestasi finansial dan waktu yang diluangkan kedua belah 
pihak. Jawa Timur dan Australia Barat secara rutin setiap tahunnya mengadakan 
peringatan kerjasama yang dilaksanakan bergantian di kedua provinsi dan negara 
bagian. Selain itu, pelaksanaan program kegiatan yang telah dirancang kedua belah 
pihak juga terlaksana dengan baik dengan hasil nyata yang terlihat. Hampir semua 
program kegiatan yang diwujudkan juga dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti 
program pendidikan inklusi yang telah ada sejak awal periode kerjasama, program 
pengiriman santri yang telah ada sejak tahun 2002, program pertukaran pelajar, dan 
lain sebagainya. Secara finansial, program-program kerja yang dibentuk tersebut 
didanai oleh pemerintah daerah kedua belah pihak.  

Kedua, partisipasi dan respon masyarakat, komunitas-komunitas serta stakeholder 
terkait yang berada di ruang lingkup daerah. Partisipasi masyarakat, komunitas-



komunitas serta stakeholder lain di samping pemerintah daerah, contohnya adalah 
PT. Selektani Hortikultura, yang mengadakan kerjasama dengan Western Potatoes 
sebagai perluasan kerjasama Jawa Timur dan Australia Barat di bidang perdagangan 
kentang. Selain itu, terbentuknya sister school antara Tranby College Freemantle 
dengan SMAN 5 Surabaya pada 2010, sister school antara Shenton College Deaf 
Education Center dengan SMAN 10 Surabaya, serta Belmont City College dan SMAN 
1 Gedangan pada 3 Desember 2014 juga merupakan contoh tingginya partisipasi 
masyarakat dalam kerjasama ini. 

Ketiga, terdapat nota kesepahaman antar kedua belah pihak yang berisikan tujuan 
dan harapan yang telah disepakati bersama. Nota kesepahaman kerjasama sister 
state-province antara Jawa Timur dan Australia Barat berlaku selama lima tahun 
dan diperpanjang secara otomatis setiap lima tahun sekali. Dalam nota kesepahaman 
tersebut, kedua belah pihak menuliskan tujuan yang ingin dicapai serta bidang 
kerjasama pada tiap periodenya. Selama lima periode kerjasama, terjadi perluasan 
bidang kerjasama. Adanya perluasan bidang kerjasama mengindikasikan 
kecenderungan efektivitas kerjasama sebelumnya. Sehingga, terjadi spillover kepada 
sektor-sektor daerah yang belum terjangkau oleh kerjasama sebelumnya. Selain 
terjadi spillover pada bidang-bidang kerjasama baru, periode ini diikuti pula 
penguatan pada sektor-sektor yang dimiliki sebelumnya. Keempat, adanya hubungan 
timbal balik yang bersifat simetris antar kedua belah pihak. Hubungan timbal balik 
dapat dilihat dari pemenuhan kepentingan antar kedua belah pihak dalam bentuk 
exchange of knowledge. Pemerintah Jawa Timur mempunyai kepentingan untuk 
capacity buiding, sementara Australia Barat memperoleh keuntungan dengan 
mendapatkan pasar untuk produk-produknya. Kelima, memiliki hasil nyata yang 
didapatkan dari serangkaian agenda dan program kegiatan yang dilaksanakan kedua 
belah pihak. Dari kelima periode kerjasama tersebut, terdapat sejumlah kesepakatan 
yang dapat dianggap sebagai program kegiatan yang paling efektif dari kerjasama 
sister state-perovince antara Jawa Timur dan Australia Barat. Program kegiatan 
tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator yang menandai keberhasilan 
kerjasama Jawa Timur dan Australia Barat dalam memenuhi kepentingan kedua 
belah pihak. Program-program tersebut di antaranya adalah program pertukaran 
pelajar, diplomasi santri dan kerjasama peternakan sapi perah, pendirian pusat 
kajian inklusi, perjanjian di bidang perdagangan kentang, kerjasama teknis di bidang 
olahraga dan kerjasama konsorsium perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dan 
Australia Barat. 
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