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Abstrak 

Peranan kota dalam diplomasi dewasa ini semakin signifikan, baik dalam 

rangka promosi potensi, maupun sebagai pendukung pencapaian kepentingan 

nasional.  Namun demikian, setiap kota memiliki karakteristik khas, sehingga 

derajat keterlibatan dan pengaruhnya dalam diplomasi berbeda antara kota satu 

dengan lainnya.  Penelitian ini menelaah peranan pemerintah kota Makassar 

dan Jayapura sebagai sub state actors dalam menjalankan peran diplomasi.  

Dengan menggunakan pendekatan Diplomasi Kota (city diplomacy), penulis 

menganalisis variabel pemerintah kota dalam interaksi internasional. Metode 

pengumpulan data dilaksanakan melalui telaah dokumen, wawancara, dan 

pengamatan langsung. Penelitian ini menemukan bahwa variabel internasional, 

nasional, dan lokal memiliki pengaruh berbeda di Kota Makassar dan Kota 

Jayapura.  Dengan temuan ini, penulis mengajukan argumentasi bahwa 

kebijakan nasional dalam rangka mendorong derajat keterlibatan pemerintah 

kota sebagai aktor diplomasi membutuhkan pendekatan yang spesifik, dengan 

memperhatikan karakter sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya dari 

masing-masing kota. 

Kata kunci: 

Diplomasi Kota, Makassar, Jayapura, sub state actors 

Pendahuluan 

Peranan kota akan semakin signifikan pada masa mendatang, bahkan jauh melebihi 

apa yang selama ini dibayangkan oleh para analis, praktisi, dan pengambil kebijakan.  

Bahkan, abad ke-21 sesungguhnya tidak akan didominasi oleh Amerika atau China, 

Brasil atau India, tetapi oleh kota (Khanna 2010).   Pandangan ini didasarkan pada 

fakta bahwa kota-kota dewasa ini telah menjadi sentra dari tata kelola pemerintahan 

dimana masa depan dunia akan terbentuk.  Perkembangan teknologi dan perubahan 

pola distribusi penduduk telah memberi kontribusi besar pada masa depan ini. 

Dalam kajian hubungan internasional tradisional, interaksi antarbangsa lebih banyak 

didominasi oleh negara sebagai aktor utama.  Pada level tertentu, peranan ini tidak 

tergantikan.  Negara memiliki atribut yang merepresentasikan kepentingan seluruh 
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bangsa, yaitu kepentingan nasional. Hal ini tergambar dari berbagai teori tentang 

diplomasi yang cenderung menempatkan negara sebagai sentra.  Sir Peter Marshall 

mengemukakan bahwa paling tidak ada 6 (enam) pengertian diplomasi, yaitu:  (1) 

sebagai isi dari politik luar negeri secara keseluruhan, (2) sebagai aktivitas politik luar 

negeri, (3) negosiasi dalam hubungan internasional, (4) pengorganisasian dalam 

pelayanan diplomasi oleh perwakilan di luar negeri, (5) tata perilaku (manner) dari 

para diplomat, (6) skil atau kemampuan dari seorang diplomat profesional (McKrecher 

et al. 2012). 

Peranan aktor non negara telah mengalami peningkatan signifikan, yang didorong oleh 

setidaknya dua faktor, yaitu: kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dan 

meluasnya demokrasi.  Kemunculan The Third Wave of Democratization (Huntington 

1991) pada dekade 1970-an telah mendorong perluasan peran aktor non negara dan 

aktor-aktor sub-nasional dalam hubungan internasional.  Aktor sub-nasional memiliki 

karakteristik unik, dimana pada satu sisi menjadi representasi negara, namun juga pada 

saat bersamaan merepresentasikan entitas masyarakat. 

Di Indonesia, keterlibatan unit-unit sub nasional meningkat pesat dalam dua puluh 

tahun terakhir, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi.  Pada tahun 1999, 

Indonesia mengimplementasikan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan, yang 

mengakhiri era sentralistik.  Sejak era ini, kewenangan pemerintah daerah semakin 

luas, terutama untuk urusan-urusan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan 

publik dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal, termasuk juga dalam hubungan 

luar negeri.  

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri, yang menyebutkan bahwa “hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan 

yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di 

tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, 

organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga 

negara Indonesia”.   

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional.  Pasal 5 ayat (1) dalam aturan ini menyebutkan 

bahwa: “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun 

nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat 

perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi 

mengenai rencana tersebut dengan Menteri”. 

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, isu yang berkaitan dengan pelibatan 

daerah dalam hubungan luar negeri juga dicantumkan, yang secara spesifik mengatur 

tentang kerja sama luar negeri.  Secara garis besar, pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan untuk melakukan kerja sama internasional, namun terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi. 
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Menurut data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hingga tahun 2014 

terdapat 542 daerah otonomi di Indonesia, yang terdiri dari 34 propinsi, 415 kabupaten, 

dan 93 kota (tidak termasuk 5 kota administratif di wilayah DKI Jakarta). Ini 

menunjukkan bahwa secara aktual Indonesia memiliki jumlah aktor potensial yang 

merepresentasikan kepentingan nasional dalam hubungan luar negeri yang relatif besar 

dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara.   

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana satuan pemerintahan daerah 

yang disebut “kota” berperan dalam hubungan internasional.  Pemilihan satuan 

administrasi “kota” (dan bukannya “kabupaten” yang secara struktural memiliki level 

yang sama), didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat perbedaan karakteristik 

yang nyata antara kota dan kabupaten dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya.  

Masyarakat kota yang lebih urban memiliki kebutuhan terhadap interaksi sosial yang 

lebih dinamis, memiliki karakter perekonomian yang lebih berbasis sektor sekunder, 

dan memiliki karakter budaya yang lebih pluralistik dibandingkan masyarakat 

kabupaten. 

Dengan mengamati situasi yang terjadi di dua wilayah, yaitu Kota Makassar dan Kota 

Jayapura, penulis mengelaborasi bagaimana potensi sebagai aktor tersebut dipersepsi 

dan terimplementasi dalam kebijakan dan aktivitas, baik oleh pemerintah sebagai sub 

state actors, maupun oleh masyarakat dan entitas non negara lainnya. 

Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan metode deskriptif eksplanatif.  Pengumpulan data difokuskan 

pada dokumen sekunder dan informasi terbuka yang disajikan melalui media massa 

dan sumber informasi dari lembaga publik yang terverifikasi. 

Pada tahap awal, penulis menggali informasi yang berkaitan dengan aktivitas melintasi 

batas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah kota, sebagai implementasi peran 

sebagai aktor hubungan internasional.  Penulis menganalisis dokumen regulasi dan 

kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota, untuk menggambarkan komitmen dan 

konsistensi peran sebagai aktor hubungan internasional.  Selanjutnya, penulis 

menganalisis praktek dan aktivitas pemerintah kota, dalam kaitannya dengan 

kebijakan pemerintahan yang merupakan perwujudan dari visi pembangunan. 

Telaah literatur: konsep paradiplomasi dan diplomasi kota 

Diplomasi kota umumnya dipahami sebagai bentuk diplomasi oleh aktor sub nasional, 

perpaduan antara “diplomasi dan praktek perkotaan” yang ingin mempengaruhi 

lingkungan internasional untuk keperluan keselamatan, keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat lokal, serta memajukan kepentingan global dan identitasnya. Sebagai salah 

satu aktor sub nasional, kota juga dapat membantu mempromosikan kepentingan 

nasional dan citra nasional di dunia internasional (Wang and Amiri 2019). 
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Penggunaan istilah aktor “sub-state” seringkali dipertukarkan dengan “sub-nasional”. 

Sistem pemerintah pada setiap negara mempengaruhi istilah yang diadopsi.  

Keterlibatan aktor pada level ini dikenal sebagai paradiplomacy, yang oleh Carnago 

(2010) didefinisikan secara sederhana sebagai keterlibatan pemerintah sub nasional 

melalui pembentukan ikatan dengan entitas publik atau swasta luar negeri, yang 

bersifat formal atau informal, permanen atau sementara (ad hoc), dengan tujuan untuk 

mempromosikan dimensi-dimensi pembangunan sosial, ekonomi, budaya atau politik 

(Milani and Ribeiro 2011). 

Salah satu variasi (bahkan dapat dikatakan sebagai turunan) istilah paradiplomasi 

adalah diplomasi kota.  Sejak dekade 2000-an, muncul pendekatan dalam hubungan 

internasional dan studi pemerintahan daerah yang melihat peranan kota secara lebih 

spesifik.  Pada tahun 2006, berlangsung konferensi kerja oleh Komite City Diplomacy 

di Perugia, Italia.  Pertemuan yang dikenal dengan nama Perugia Meeting ini menjadi 

forum saling berbagi diantara 40 peserta yang merupakan otoritas lokal dari berbagai 

negara, tentang bagaimana pemerintah lokal dapat berperan dalam isu global seperti 

pencegahan konflik, resolusi konflik dan rekonstruksi paska konflik. 

Pada tahun 2008, The 1st World Conference of city diplomacy, dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Den Haag, Belanda.  Disinilah pertama kali dihasilkan naskah 

akademik tentang city diplomacy yang lebih komprehensif, baik dari definisi maupun 

uraian tentang batasan peran yang dapat dijalankan oleh otoritas lokal.  Namun 

demikian, dari nara sumber yang hadir maupun dokumen yang dihasilkan, konferensi 

pertama tentang City Diplomacy ini lebih memfokuskan diri pada pendekatan untuk 

mengatasi konflik.  Asumsi-asumsi yang dibangun adalah banyak konflik yang bersifat 

lintas negara terjadi di level lokal, atau secara geografis menjadikan kota sebagai 

daerah terjadinya. 

Sementara itu, dalam kajian akademik tampak terdapat argumentasi lebih luas, dimana 

otoritas lokal dapat menjalankan peranan lebih luas, terutama melalui kolaborasi 

dengan aktor global, atau sesama aktor lokal di negara lain yang telah memiliki 

reputasi atau jangkauan global.  Terminologi ini menghasilkan pandangan bahwa 

diplomasi kota dicapai melalui keterlibatan kota dengan aktor “glocal” lainnya dan 

menyelenggarakan berbagai aktivitas bersama yang luas, misalnya “memfasilitasi 

komunikasi, merundingkan perjanjian, mengumpulkan informasi, mencegah konflik, 

dan mengambil bagian dalam masyarakat internasional” (Wang and Amiri 2019). 

Berdasarkan perspektif ini, praktek keterlibatan kota dalam hubungan internasional 

sebenarnya bukan hal yang baru sama sekali.  Apa yang baru adalah sifat dan cakupan 

diplomasi kota yang telah berkembang semakin dalam dan semakin luas (Wang and 

Amiri 2019).  Keluasan itu terkait dengan isu-isu yang menjadi area keterlibatan kota 

dan kedalaman berkaitan dengan sampai sejauh mana batas kewenangan yang dimiliki 

oleh otoritas kota, sesuai mandat yang diberikan oleh pemerintah pusat masing-

masing. 
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Dari pemaparan tersebut, adalah penting untuk memahami bahwa upaya melahirkan 

teori mengalami tumpang tindih antara kota dan diplomasi.  Studi internasional telah 

lama membatasi peran kota, berdasarkan asumsi yang berkaitan dengan “keterpisahan, 

diskontinuitas, dan eksklusifitas”, yang menempatkan kota sebagai bagian dari otoritas 

nasional (Acuto 2013).  Pandangan demikian telah menjadi faktor yang membatasi 

ruang gerak kota ketika akan menjalankan peran sebagai aktor diplomasi, sehingga 

terdapat perbedaan dalam memahami aktivitas diplomasi berbasis kota (city-based 

diplomacy) dan politik luar negeri tradisional (Curtis and Acuto 2018). 

Analisis Peran Kota Dalam Diplomasi 

Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang memberi ruang pada kota dan 

pemerintah untuk menjadi aktor diplomasi.  Pada tingkat makro, terdapat beberapa 

Undang-Undang sebagaimana dikemukakan sebelumnya.  Operasionalisasi dari 

regulasi makro tersebut terlihat dari beberapa aturan teknik yang diterbitkan oleh level 

kementerian, misalnya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah atau Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama 

Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.  Peraturan teknis ini menegaskan 

bidang-bidang kerja sama yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan 

entitas luar negeri. 

Kedua regulasi turunan ini memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya peranan 

pemerintah daerah dalam hubungan luar negeri.  Kebutuhan ini menjadi lebih besar 

lagi, jika dikaitkan dengan konstruksi geografis dan geopolitik negara Republik 

Indonesia yang terdiri dari belasan ribu kepulauan.  Indonesia memiliki perbatasan 

darat dengan tiga negara (Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste), dan membagi 

perbatasan laut dengan tujuh negara (Thailand, Vietnam, India, Singapura, Filipina, 

Australia, dan Republik Palau).  Posisi ini menjadikan peranan daerah-daerah, 

khususnya kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan, menjadi 

lebih strategis dalam implementasi kepentingan nasional.  Secara aktual, entitas yang 

berada pada garda terdepan dari perbatasan Indonesia adalah pemerintah daerah. 

Selain faktor geografis dan geopolitik tersebut, dinamika regional di kawasan Asia 

Tenggara juga dipengaruhi oleh mekanisme regional seperti Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) dan Masyarakat ASEAN (ASEAN Community).  Dinamika ini telah 

menjadi faktor yang mempengaruhi kontribusi dan peranan daerah otonom di 

Indonesia.  Dalam berbagai kesempatan, Kementerian Luar Negeri menekankan 

perlunya daerah-daerah di Indonesia, khususnya kawasan perkotaan membenahi 

berbagai aspek untuk menghadapi dinamika regional yang penuh peluang-peluang 

baru dan tantangan tersebut. 

Kota Makassar dan Kota Jayapura yang menjadi obyek penelitian ini memiliki 

karakteristik yang berbeda, meskipun sama-sama merupakan daerah otonom yang 
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berstatus ibukota provinsi.  Dilihat dari aspek geografis, luas wilayah Kota Makassar 

adalah 199,3 km2, sementara Kota Jayapura adalah 940 km2.  Sementara dari aspek 

demografi, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai hampir 1,5 juta jiwa, sementara 

jumlah penduduk Kota Jayapura hanya hampir 300 ribu jiwa.  Hal ini menunjukkan 

Kota Makassar memiliki tingkat kepadatan hampir 7 ribu jiwa per kilometer persegi, 

jauh lebih tinggi dibandingkan Kota Jayapura yang hanya 312 jiwa per kilometer 

persegi (BPS Kota Jayapura 2019; BPS Kota Makassar 2019). 

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar (68.190 jiwa) 

dibandingkan Kota Jayapura (33.510 jiwa).  Namun, jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk, maka rasio penduduk miskin di Kota Makassar jauh lebih kecil (4,58%) 

dibandingkan rasio penduduk miskin di Kota Jayapura (11,41%).  Sementara dalam 

aspek kesenjangan ekonomi, Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih tinggi 

(0.39) dibandingkan Kota Jayapura (0.30), yang menunjukkan tingkat kesenjangan 

pendapatan masyarakat (BPS Kota Jayapura 2019; BPS Kota Makassar 2019). 

Menurut standar hubungan bilateral, perwakilan negara asing umumnya terdapat di 

ibukota negara. Negara sahabat akan membuka perwakilan di kota selain ibukota 

dengan beberapa pertimbangan, tergantung bagaimana negara tersebut mendefinisikan 

kepentingan nasionalnya di negara tuan rumah. Namun demikian, kota-kota dapat 

terlibat dalam berbagai aktivitas internasional, baik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kota maupun oleh entitas lain yang berada di dalam kota tersebut. 

Salah satu indikator pentingnya suatu kota dalam hubungan internasional adalah 

jumlah perwakilan negara asing, organisasi internasional, maupun perusahaan asing di 

kota tersebut.  Di lihat dari aspek ini, Kota Makassar nampaknya memiliki makna yang 

relatif lebih menjadi perhatian, dimana terdapat dua perwakilan negara asing (Konsulat 

Jenderal Australia dan Kantor Perwakilan Jepang.  Sementara di Kota Jayapura, tidak 

terdapat satupun Kantor Perwakilan negara asing. 

Kota Makassar berlokasi di bagian tengah Indonesia, dan menjadi daerah penghubung 

transportasi laut dan udara antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.  Pada tahun 

2018, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar merupakan bandara 

dengan tingkat kepadatan tertinggi nomor empat di Indonesia (Tiket.Com n.d.), setelah 

Bandara Sukarno Hatta (Jakarta), Bandara Ngurah Rai (Denpasar), Bandara Juanda 

(Surabaya).  Bandara ini juga melayani penerbangan langsung internasional ke 

Malaysia dan Singapura, serta penerbangan internasional tidak langsung yang transit 

melalui bandara-bandara utama (Jakarta dan Denpasar). 

Sementara Kota Jayapura terletak di wilayah paling timur Indonesia, menjadi salah 

satu daerah dengan dinamika politik yang tinggi.  Bandara Sentani di Jayapura tidak 

melayani penerbangan langsung internasional. Kondisi sosial politik di Papua yang 

masih sering diwarnai dengan isu gerakan separatis membuat pemerintah Indonesia 
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cenderung lebih membatasi akses warga negara asing ke Papua, khususnya Jayapura, 

dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. 

Lokasi Kota Jayapura relatif dekat dengan perbatasan darat Indonesia dan Papua 

Nugini.  Jarak ke Pos Perbatasan Skouw sekitar 60 km, yang dapat ditempuh dengan 

perjalanan darat menggunakan mobil selama kurang lebih 1 jam 30 menit.  Lokasi 

yang dekat ini menjadikan Kota Jayapura terimbas pula isu perbatasan, sebagaimana 

yang lazim ditemui pada kota utama di daerah perbatasan lainnya. 

Penelitian ini menemukan setidaknya empat faktor yang mempengaruhi karakter 

diplomasi kota yang dapat dijelaskan dengan melihat realitas sosial antara Makassar 

dan Jayapura, yaitu: kedewasaan masyarakat (societal maturity), persepsi terhadap 

kemajuan teknologi informasi, akses untuk terlibat dalam isu-isu global, dan aktivitas 

yang berskala internasional. 

Masyarakat Makassar dan Jayapura memiliki akses yang tinggi terhadap isu-isu 

global.  Hal ini cukup mempengaruhi bagaimana masyarakat merefleksikan global 

values tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Makassar, gerakan sosial untuk 

merespon isu-isu global (sampah plastik, kelestarian lingkungan, hak asasi manusia, 

kesetaraan dan perlindungan minoritas, diskriminasi, green living, dan sebagainya) 

semakin meningkat.  Terdapat banyak organisasi berbasis komunitas yang tumbuh dan 

berkembang. Dalam Pesta Komunitas Makassar 2019, sebanyak 365 komunitas 

berpartisipasi (SmartCityMakassar.Com 2019; Terkini.Com 2019).   

Meskipun tidak sebesar di Makassar, namun organisasi yang berbasis komunitas 

cukup berkembang di Jayapura (Cendrawasih Pos Online 2018). Sebagian dari 

organisasi ini mengangkat isu mengenai hak asasi manusia sebagai basis dari gerakan 

sosial, yang seringkali dikaitkan dengan isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, 

akses terhadap pelayanan publik, eksploitasi maupun masalah lingkungan hidup.  

Pemerintah Kota Jayapura mencoba memberdayakan komunitas ini dengan memberi 

muatan ideologi nasionalisme pada setiap isu yang diangkat, termasuk juga dengan 

memberikan nilai ideologi melalui jenjang pendidikan formal sebagai unsur ekstra 

kurikuler (KabarPapua.Co 2017). 

Dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun masyarakat kini 

memiliki peluang untuk mengakses informasi dari sumber global, ada kecenderungan 

dimana masyarakat Makassar lebih cenderung mengakses informasi domestik. 

Bahkan, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informasi yang 

bersekolah di luar negeri, mereka lebih banyak mengakses berita daerah asalnya 

dibandingkan berita dari negara tempatnya belajar atau berita internasional. Secara 

umum, pemerintah tidak pernah memberlakukan restriksi penggunaan dan akses 

terhadap media informasi dan komunikasi. 

Sementara dalam kasus di Kota Jayapura, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda 

dalam memberikan ruang untuk akses informasi dan komunikasi.  Ketika terjadi 
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kerusuhan sosial pada bulan Agustus 2019, pemerintah mengambil keputusan  untuk 

membatasi penyebaran informasi dengan cara memblokir jaringan internet dan saluran 

telepon (DetikNews.Com 2019).  Maksud pemerintah untuk mencegah meluasnya 

informasi yang dapat memicu sentimen dan membangkit situasi konflik di daerah lain 

di Indonesia. Namun oleh sebagian kalangan, hal itu justru menguatkan argumen yang 

selama ini berkembang bahwa pemerintah pusat masih memiliki sikap diskriminasi 

dan represif terhada Papua. 

Isu hak asasi manusia merupakan isu nasional yang sebenarnya merupakan isu global, 

yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai harapan dan standar yang dibagikan 

dan diterima bersama oleh organisasi internasional, aktor-aktor negara, dan aktor non 

negara dalam berbagai bentuknya (Khagram, Riker, and Sikkink 2002).  Dalam hal 

ini, isu hak asasi manusia yang terjadi di tingkat lokal umumnya akan cepat mengalami 

eskalasi menjadi isu internasional, sebab menjadi bagian dari kepedulian global. 

Masyarakat di Kota Makassar dan Kota Jayapura memiliki karakter berbeda dalam 

keterlibatan pada isu-isu global.  Beberapa isu global seperti masalah hak asasi 

manusia, pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, kemiskinan, kesetaraan 

gender, kemiskinan dan kesenjangan, terorisme, konflik, atau keadilan sosial (Milani 

and Ribeiro 2011) merupakan area yang dapat melibatkan pemerintah kota, namun 

dalam level yang berbeda. 

Level interaksi yang tinggi juga ditunjukkan dengan aktivitas internasional yang 

terjadi atau berlangsung pada suatu kota. Kota Makassar dan Kota Jayapura memiliki 

universitas yang seringkali melaksanakan kegiatan berskala internasional.  Yang 

paling populer adalah konferensi akademik, yang menghadirkan para nara sumber dan 

peserta dari berbagai negara.  Universitas Hasanuddin merupakan perguruan tinggi 

terbesar di luar pulau Jawa yang berlokasi di Kota Makassar.  Selain itu, terdapat juga 

belasan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di kota ini.  Sementara di 

Kota Jayapura, terdapat Universitas Cenderawasih, yang juga secara reguler menjadi 

tuan rumah bagi berbagai kegiatan skala internasional. 

Pada tahun 2019, terdapat lebih dari 50 kegiatan berskala internasional yang 

diselenggarakan oleh Universitas Hasanuddin, baik konferensi, seminar, workshop, 

maupun pertemuan tertentu yang dilaksanakan bekerja sama dengan negara lain.  

Meskipun dalam kuantitas yang lebih kecil, namun di Kota Jayapura juga terdapat pola 

aktivitas yang sama, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, organisasi non 

pemerintah, maupun pemerintah daerah. 

Penutup 

Pemeran pemerintah daerah dalam diplomasi merupakan wacana yang relatif baru 

dalam praktek dan literatur hubungan internasional.  Secara aktual, seiring dengan 

kemajuan tenologi informasi dan telekomunikasi, yang mendorong lahirnya model 
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interaksi berbasis internet (Internet of Things atau IoT) telah menyebabkan disrupsi 

berbagai tatanan lama.  Termasuk di dalamnya ada kecenderungan meluruhnya peran 

pemerintah pusat dan negara dalam diplomasi. 

Pendekatan diplomasi kota, yang merupakan variasi baru dari ide paradiplomasi yang 

diperkenalkan di Amerika Latin, semakin mendapatkan tempat, setidaknya dalam area 

praktek.  Sehingga, beberapa negara membutuhkan penyesuaian dalam hal regulasi.  

Dalam konteks Indonesia, keberadaan regulasi ini relatif terlambat merespon dinamika 

yang terjadi dalam kenyataan. 

Praktek diplomasi kota sebagaimana yang dapat dilihat pada fenomena di Kota 

Makassar dan Kota Jayapura melahirkan pembelajaran bahwa secara umum terdapat 

peningkatan kapasitas pada level masyarakat untuk mendorong agar kota-kota makin 

berperan dalam diplomasi.  Namun terdapat setidaknya dua isu utama yang perlu 

memperoleh elaborasi lebih lanjut, yaitu bagaimana dimensi kepentingan nasional 

dapat diidentifikasi dengan cara pandang baru, dan bagaimana kapasitas birokrasi pada 

level lokal menyesuaikan diri dengan realitas baru tersebut. 

Dalam konteks Indonesia, belajar dari fenomena yang terjadi Kota Makassar dan Kota 

Jayapura, penulis mengajuka setidaknya usulan untuk menjadi perhatian pada masa 

mendatang, yaitu: penguatan masyarakat sipil yang menjadi basis interaksi terdekat 

dengan birokrasi pemerintah daerah (khususnya kota), pembenahan (bahkan perlu 

hingga tingkatan pembaharuan) regulasi di tingkat nasional dan daerah, dan perlunya 

menciptakan lingkungan (enabling environment) yang dapat mendorong peran serta 

kota-kota di Indonesia untuk menjadi bagian dalam interaksi internasional yang tetap 

mengusung kepentingan nasional. 
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