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BAB II 

KONDISI DAERAH KOTA BANDUNG DAN  

POTENSI KOTA FORT WORTH 

 

Sister city merupakan kerjasama luar negeri antar pemerintah daerah yang 

saat ini sedang digencarkan di Indonesia. Sister city juga merupakan fenomena 

dalam hubungan internasional saat ini merupakan kewenangan yang tidak wajib 

namun dalam praktik pemerintahan di daerah telah menjadi sebuah keniscayaan 

karena arus globalisasi dunia yang merambah ke nusantara. 1 Secara umum, 

adanya kerja sama sister city juga dikarenakan adanya beberapa kesamaan baik 

mengenai karakteristik kota maupun kesamaan pencapaian tujuan dalam bidang-

bidang yang akan kerja sama sister city. Hal ini juga merupakan salah satu 

pengaruh kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama sister city. Tetapi, dalam 

praktiknya juga, kerja samasister city dilaksanakan untuk melakukan pertukaran 

demi menguntungkan kedua belah phak. Adanya pertukaran potensi tersebut juga 

menandakan adanya ketidak samaan kedua kota.  

Diantara faktor- faktor yang mampu berpengaruh pada keberhasilan sebuah 

kerjasama sister city, salah satunya yakni, Adanya kondisi saling melengkapi 

antara kedua pihak dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan lain- lain sehingga 

dapat mendorong terjadinya aliran barang dan jasa; pertukaran kunjungan 

pejabat,pengusaha dan misi-misi lainnya dari kedua Negara.2 

                                                                 
1
 Ali Mukti, Takdir. Paradip lomacy : Kerja Sama Luar Negeri oleh PEMDA di Indonesia. Op.cit. 

Hal 5 
2
 Permendagri No. 193/1652/PUOD, Jakarta 26 april 1993.(dalam buku:Sid ik Jatmika, Otonomi 

Daerah Perspektif Hubungan Internasional),BIGRAF PUBLISHING,Yogyakarta,2001 hal.108-

109. 
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Berdasarkan keterangan di atas adanya keadaan yang saling melengkapi 

tersebut mampu membawa keuntungan bagi keduanya karena telah menemukan 

kota yang memiliki potensi karateristik maupun tujuan yang dibutuhkannya 

sehingga dapat mempermudah perkembangan kedua kota yang menjalin kerja 

sama.  

Kota Bandung sebagai kota yang pertama kali melaksanakan kerja sama 

sister city dengan kota di negara lain melihat adanya dampak positif dalam kerja 

sama ini. Sehingga, selain menawarkan kerja sama sister city, kota Bandung juga 

banyak ditawarkan mengenai kerja sama sister city. Beberapa kota yang sampai 

bulan Maret 2015 ini menjalin kerja sama sister city dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2.1 Data Kerja Sama Sister City Pemerintah Kota Bandung dengan Wilayah 

di Luar Negeri s/d Bulan Maret 2015 

 

NO 

 

BENTUK PERJANJIAN/MITRA/JANGKA WAKTU 

 
1. 

 
Kota Braunschweig, Niedersachsen, Jerman 

 Bentuk Perjanjian :  

 Piagam Ikatan Persaudaraan Kota Bandung dengan Kota 

Braunschweig pada tanggal 2 Juni 1960 

 MoU antara Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, 

Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Braunschweig, 
Niedersachsen, Republik Federasi Jerman/ Tentang Kerjasama 
Kota Bersaudara pada tanggal 19 Juni 2000 

 

2. Kota Fort Worth, Texas, Amerika Serikat 

 Bentuk Perjanjian : 

 Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya DT-I  Jawa 
Barat, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Fort Worth, 

Texas, Amerika Serikat. Tentang : Persahabatan dan Kerjasama 
Kota. Tanggal : 2 April 1990 

 Perjanjian Persahabatan antara Kota Bandung dan Kota Fort 

Worth, Texas, USA. Tanggal : 11 September 1990 

 Jangka Waktu : sejak tanggal penandatanganan dan 
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diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun apabila 
tidak ada pihak yang memutuskan mengakhiri kerjasama.  

 

3. Kota Suwon, Propinsi Kyonggi, Republik Korea 

 Bentuk Perjanjian : 

 MoU antara Pemerintah Kota Suwon, Propinsi Kyonggi, 
Republik Korea dan Pemerintah Kotamadya DT II Bandun, 

Propinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. 

 Tentang : Kerjasama Kota Bersaudara 

 Tanggal : 25 Agustus 1997 

 Jangka Waktu : 

 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan 
diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun apabila 

tidak ada pihak yang memutuskan mengakhiri kerjasama. 
 

4. Kota Yingkou, Provinsi Liaoning, Republik Rakyat China 

 Bentuk Perjanjian : 

 MoU antara Pemerintah Kota Yingkou, Provinsi Liaoning, 

Republik Rakyat China 

 dan Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Republik 

Indonesia. 

 Tentang : Kerjasama Kota Bersaudara 

 Tanggal : 21 September 2006 

 Jangka Waktu : 

 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan 
diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun apabila 

tidak ada pihak yang memutuskan mengakhiri kerjasama 
 

5. Kota Liuzhou, Provinsi Guang Xi, Republik Rakyat China 

 Bentuk Perjanjian : 

 MoU antara Pemerintah Kota Liuzhou, Provinsi Guang Xi, 

Republik Rakyat China 

 dan Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Republik 

Indonesia. 

 Tentang : Kerjasama Kota Bersaudara 

 Tanggal : 21 September 2006 

 Jangka Waktu : 

 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan 
diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun apabila 

tidak ada pihak yang memutuskan mengakhiri kerjasama 
 

6. Kota Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

 Bentuk Perjanjian : 

 LoI antara Pemerintah Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, 

Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

 Tentang ; Kerjasama Kota Bersaudara 
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 Tanggal : 17 Juli 2012 

 Jangka Waktu : Berlaku sampai ada MoU perjanjian kerjasama 
baru. 

 

7. Kota Shenzen, Provinsi Guangdong, Republik Rakyat China  

 Bentuk Perjanjian : 

 Pernyataan Bersama (Joint Declaration) antara Pemerintah Kota 
Bandung, Propinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan 

Pemerintah Kota Shenzen, Provinsi Guangdong, Republik 
Rakyat China 

 Tentang : Hubungan Persahabatan 

 Tanggal 12 September 2012 

 Jangka Waktu :  

 Berlaku sampai ada MoU perjanjian kerja sama baru.  

8. Kota Hamamatsu, Shizuoka Prefecture, Jepang 

 Bentuk Perjanjian : 

 LoI antara Pemerintah Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, 

Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Hamamatsu, 
Shizuoka Prefecture, Jepang 

 Tentang : Pertukaran di bidang Kebudayaan dan Lingkungan 

Hidup 

 Tanggal 19 Desember 2014 

 Jangka Waktu :  

 Berlaku sampai ada MoU perjanjian kerja sama baru 

 

Sumber : Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung 

Kerja sama sister city di atas merupakan hasil dari penjajakan dua kota dan 

pada akhirnya disahkan dalam perjanjian internasional. Dapat dilihat dari tabel 

kerja sama di atas, salah satu kerja sama sister city kota Bandung yang tertua 

yakni pada tahun 1990-an yakni kota Bandung dengan kota Fort Worth,Texas. 

Sebelum pelaksanaan kerja sama sister city dengan kota Fort Worth, kota 

Bandung memiliki faktor- faktor yang akhirnya mendukung kerja sama dengan 

kota Fort Worth tersebut. Di bab ini akan dijelaskan mengenai profil dan kondisi 

kota Bandung pada saat belum dilaksanakan kerja sama sister city.  
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A. Profil Kota Bandung 

Kerja sama internasional antar pemerintah daerah di Indonesia, pertama 

kali dilakukan oleh Kota Bandung, Jawa Barat. Kerja sama internasional ini 

dilakukan pertama kali dengan kota Braunschweig, Jerman pada tahun 1960. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia setelah kota 

Jakarta dan Surabaya. Kota Bandung juga merupakan pusat perekonomian, 

sekaligus ibu kota di provinsi Jawa Barat.  

Kota Bandung, memiliki visi “Terwujudnya Kota Bandung yang 

Unggul, Nyaman, Sejahtera” yang memiliki makna yakni berusaha menjadi 

yang terbaik serta mempertahankan pencapaian, memberikan kebutuhan dasar 

masyarakat kota Bandung sehingga tercipta kenyamanan serta mampu 

menciptakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan 

Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Visi tersebut diwujudkan lewat 

beberapa misi Kota Bandung yakni : 

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, 

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang 

berkualitas dan berwawasan lingkungan.  

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan 

melayani 

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing 

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. 3 

                                                                 
3
Visi dan Misi Kota Bandung.https://Website.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRl7/visi-dan-misi 

diakses pada tanggal 8 Februari 2017 

https://website.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRl7/visi-dan-misi
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Gambar 2.1 Lambang Kota Bandung 

Sumber : Website Resmi Kota Bandung 

 

a. Kondisi Geografi 

Letak Kota Bandung berada di tengah-tengah provinsi Jawa 

Barat di titik Koordinat 107.6191°Bujur Timur dan 6.9175°Lintang 

Selatan. Secara geografis, kota Bandung memiliki luas wilayah yakni 

1756,65 KM2. Bagian utara kota Bandung sendiri berada pada 

ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan bagian selatan 

merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas 

permukaan laut. Dengan kondisi geografis seperti di atas, Bandung 

mengalami iklim tropis yang dipengaruhi iklim pegunungan yang 

sejuk dan lembab.Suhu udara rata-rata adalah 23,5 C (dengan kisaran 

suhu pada umumnya antara 18 C hingga 29 C) dengan kelembaban 

rata-rata 76 % dan curah hujan rata-rata adalah 1.182,6 mm per tahun 
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dengan hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan. Berdsarkan lokasi kota 

Bandung termasuk kota yang strategis di provinsi Jawa Barat.4 

Keadaan geologis dan tanah dipengaruhi oleh hasil letusan 

Gunung Tangkuban Perahu yang terbentuk pada zaman kwartier dan 

mempunyai lapisan tanah alluvial. Jenis material di bagian utara 

umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian 

tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur 

terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah 

liat.5 

Kota Bandung merupakan kota yang terletak pada posisi strategis 

pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yakni di bagian Barat - 

Timur berada di antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan, di bagian Utara - Selatan kota Bandung menjadi 

penghubung antara kota Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia dan 

dengan wilayah selatan yang merupakan daerah penghasil pertanian, 

peternakan dan perikanan. 

Pada tahun 1990 an kota Bandung merupakan kota terpadat 

kedua di Jawa Barat setelah Bogor, dimana penduduknya terus 

mengalami pertumbuhan yang pesat, sebanyak 2.669.200 juta jiwa 

pada tahun 1980 kemudian di tahun 1990 sejumlah3.201.357 juta 

jiwa.6 

                                                                 
4
Profil Daerah Bandung. http://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060 

5
Ibid 

6
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 

(2015).https://jabar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/12 diakses pada tanggal 9 Februari 2017 

https://jabar.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/12
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b. Kondisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

Bandung merupakan salah satu kota pendidikan yang memiliki 

beberapa perguruan tinggi terbaik dari negeri maupun swasta, dan 

sekolah-sekolah berprestasi nasional serta memiliki siswa-siswi yang 

berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Sektor 

pendidikan di Bandung juga disoroti oleh pemerintah daerah karena 

ingin memasuki tahap ‘smart city’ sehingga mendorong sektor 

pendidikan untuk lebih maju. 

Pada abad  kedua puluh perkembangan pendidikan di Indonesia 

mulai digencarkan. Salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia 

yakni Technische Hoogeschool te Bandoeng atau TH Bandung juga 

mulai berdiri di tahun ini.7Perguruan tinggi teknik ini merupakan 

perguruan tinggi teknik yang berditi pertama kali di Indonesia. 

Didirikannya perguruan tehnik ini merupakan dorongan gagasan dan 

keyakinan serta dilandasi semangat perjuangan proklamasi 

kemerdekaan dan melihat Indonesia untuk masa depan. 8 Pada tanggal 

2 Maret 1959, Pemerintah Indonesia meresmikan perguruan tinggi 

yang sekarang dinamakan Institut Teknologi Bandung. Sejak saat itu 

Bandung mulai dikenal sebagai salah satu kota pelajar dan maju dalam 

bidang teknologi di Indonesia.  

                                                                 
7
PEMKOT BANDUNG .(1991).Bandung Selayang Pandang. 

8
 Website Resmi Institut Teknologi Bandung.https://www2016.itb.ac.id/about-itb/ diakses pada 

tanggal 9 Februari 2017 

https://www2016.itb.ac.id/about-itb/
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Perkembangan teknologi merupakan salah satu hal yang terjadi 

karena globalisasi. Perkembangan teknologi memiliki keuntungan bagi 

lembaga maupun badan negara untuk memudahkan dalam pencapaian 

tujuannya. Teknologi dapat mempermudah kegiatan agar lebih 

cepat,tepat dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas.9 

Indonesia yang merupakan salah satu negara bekas jajahan yang terus 

ingin mengembangkan bidang teknologi agar mampu bersaing di 

kancah global. Tidak dipungkiri, adanya teknologi juga tidak hanya 

bermanfaat bagi pemerintah saja, melainkan juga untuk masyarakat. 

Bandung, sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia ingin terus 

mengembangkan dan menggunakan teknologi untuk lebih 

memudahkan warga maupun pemerintahan dalam melakukan segala 

aktivitas sehari-hari dengan konsep smart city yang mengedepankan 

kemampuan teknologi. Selain untuk mempermudah penyelesaian 

permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat melalui sosial 

media, teknologi juga membawa masyarakat dapat mengetahui kinerja 

pemerintah lebih detail. Konsep smart city ini diajukan karena sejak 

tahun 1990 Bandung merupakan salah satu kota yang mengunggulkan 

teknologi. Terdapat beberapa pusat ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang di Bandung salah satunya adalah sekolah teknik 

pertama di Indonesia yakni Institut Teknologi Bandung (ITB). Hal ini 

terus membuat kota ini terus meningkatkan kerja sama terutama dalam 

bidang teknologi. 

                                                                 
9
Wardiana,Wawan. http://eprints.rclis.org/6534/1/WAWAN_PERKEMBANGAN_TI.pdf.  diakses 

pada tanggal 22 Februari 2017 

http://eprints.rclis.org/6534/1/WAWAN_PERKEMBANGAN_TI.pdf.
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B. Profil Kota Fort Worth 

Kerja sama luar negeri antar pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh 

kota Bandung dengan kota Braunscweig pada tahun 1960, berlanjut dengan 

kerja sama luar negeri yang baru dengan kota Fort Worth pada tahun 1990. 

Pemerintah kota Bandung melihat kota Fort Worth memiliki banyak potensi di 

dalamnya. Industri yang berkembang dan menjadi spesialisasi di kota ini 

yakni aeronautika, penerbangan, manufaktur pesawat terbang (helikopter 

komersil dan militer), perusahaan obat dan kesehatan. Kota Fort Worth yang 

terletak di negara Texas, Amerika Serikat merupakan kota yang terkenal 

dengan budaya Amerika Lama. Karena hal tersebut, kota Fort Worth disebut 

juga dengan kota cowboys dan kota budaya.10 

 

 

Gambar 2.2 Lambang Kota Fort Worth 

Sumber : Website Resmi Kota Fort Worth 

Kota Fort Worth merupakan salah satu kota yang terletak di Amerika 

Serikat bagian selatan. Memiliki motto “Where the West Begins” yang 

merujuk pada penduduk asli Amerika yang menetap di sebelah barat garis. 

                                                                 
10

Fort Worth, Amerika Serikat. http://bdg.ksln.co.id/kota-mou.php?link=fort-worth-texas-amerika-

serikat  
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Kota yang sngat terkenal dengan kota cowboys ini, memiliki misi yakni 

“Working together to build a strong community”. Dengan maksud 

membangun komunitas yang kuat berarti membangun lingkungan yang kuat, 

mengembangkan ekonomi, menyediakan komunitas yang aman dan membina 

lingkungan yang sehat.11Kota Fort Worth adalah salah satu kota yang menjadi 

tujuan wisata nomor 1 di Texas, Amerika Serikat. Setiap tahunnya, kota ini 

menyambut 8,8 juta pengunjung.12 

a. Kondisi Geografi 

Letak geografis dari kota Fort Worth yakni berada di selatan 

Amerika Serikat dan tepat di negara bagian Texas. Kota Fort Worth ini 

berada di titik koordinat 32° Lintang Utara 97° Lintang Barat. Luas 

wilayah keseluruhan kota Fort Worth ini adalah 904.4 km2.Luas daratan 

dari kota Fort Worth yakni seluas 886.3 km2 dan sisanya sebanyak 

18.1 km2 merupakan lautan. Perairannya di Kota Fort Worth dihubungkan 

dengan – serta kota ini juga memiliki sebuah bendunganyang  berfungsi 

sebagai penyimpanan yang besar. Bendungan ini selesai dibangun pada 

tahun 1914 di West Fork Sungai Trinity, 7 mil (11 km) dari kota, dengan 

kapasitas penyimpanan 33.495 kaki acre air. Danau dibentuk oleh 

bendungan ini dikenal dengan nama Lake Worth.13 

Fort Worth berada di wilayah batas antara bagian timur Amerika 

Serikat. Di dalam kota ini terdapat hutan lebat dan bukit-bukit serta 

                                                                 
11

Fort Worth City. About Fort Worth. diakses dari http://fortworthtexas.gov/about/ pada tanggal 9 

Februari2017 
12

Ibid 
13

Lake Worth (Trin ity River Basin) d iakses dari 

http://www.twdb.texas.gov/surfacewater/rivers/reservoirs/worth/  pada tanggal 12 Maret 2017 

http://fortworthtexas.gov/about/
http://www.twdb.texas.gov/surfacewater/rivers/reservoirs/worth/
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padang rumput dari bagian tengah. Secara khusus, kota ini adalah bagian 

dari ekoregion Grand Prairie dalam Cross Timbers.14 Sehingga kota ini 

beriklim subtropis yang umumnya lembab hangat dan memiliki kondisi 

cuaca umunya musim panas dan tidak ada musim kemarau. 15 

Sedangkan kondisi penduduknya, menurut U.S. Census Bureau, Fort 

Worth adalah kota besar yang paling cepat berkembang dengan lebih dari 

500.000 penduduk antara tahun 2000 dan 2010. Sensus 2010 menghitung 

untuk Fort Worth adalah 741.206.Dari tahun 2000 sampai 2010, jumlah 

penduduk Fort Worth meningkat sebesar 206.512 orang. Ini merupakan 

peningkatan tahunan rata-rata sekitar 20.650 orang dan tingkat 

pertumbuhan 3,9 persen per tahun.16 

 

b. Kondisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang maju dan 

berpengaruh di kancah global. Perkembangan teknologi negara maju ini 

sering menjadi acuan bagi negara-negara lain. Sehingga, banyak negara-

negara berkembang yang ingin bekerja sama dalam bidang teknologi 

dengan negara ini. Sedangkan, perkembangan teknologi terutama dalam 

bidang kedirgantaraan yang ada di kota Fort Worth sudah ditunjukkan dari 

tahun 1911.17Kota ini juga telah memberikan peran penting dalam 

                                                                 
14

 Cross Timbers and Prairies Ecological Region diakses dari  

http://tpwd.texas.gov/landwater/land/habitats/cross_timbers/ecoregions/cross_timbers.phtml  pada 

tanggal 13 Maret 2017 
15

http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-Worth-Geography-and-

Climate.html#ixzz4cE51UWOF diakses pada tanggal 12 Maret 2017 
16

Fort Worth City . About Fort Worth diakses dari http://fortworthtexas.gov/about/population/ 

pada tanggal 7 Maret 2017 
17

Fort Worth Aviation & Aerospace diakses.dari https://www.fortworthchamber.com/eco/cluster-

aviation.pdf pada tanggal 20 Maret 2017 

http://tpwd.texas.gov/landwater/land/habitats/cross_timbers/ecoregions/cross_timbers.phtml
http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-Worth-Geography-and-Climate.html#ixzz4cE51UWOF
http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-Worth-Geography-and-Climate.html#ixzz4cE51UWOF
http://fortworthtexas.gov/about/population/
https://www.fortworthchamber.com/eco/cluster-aviation.pdf
https://www.fortworthchamber.com/eco/cluster-aviation.pdf
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perkembangan global dan industri kedirgantaraan lebih dari satu abad. Fort 

Worth juga merupakan tempat dimana 10% pekerja yang ikut 

memproduksi pesawat terbang nasional. Perusahaan yang berkembang di 

kota Fort Worth merupakan pusat industri penerbangan, pesawat 

pertahanan serta yang terbaru yakni liners jet komersial. Kota ini juga 

merupakan tempat produsen utama yang berupa pemeliharaan serta 

pelayanan lengkap tentang pesawat. Bahkan, di kota ini juga terdapat 

pelatihan untuk hal tersebut.18 

Di Kota Fort Worth sendiri, terdapat beberapa perusahaan besar 

bidang teknologi, salah satunya yakni PT Hellicopter Bell yang bergerak 

dalam bidang teknologi transportasi udara. PT Helicopter Bell merupakan 

industri pesawat terbang pertama yang mendapatkan sertifikasi komersial 

di dunia. Berdiri sejak 80 tahun yang lalu, PT Helicopter Bell ini telah 

memberikan 35.000 helikopter terhadap konsumennya.19Memiliki 

konsumen yang berasal dari negara-negara di belahan dunia membuat PT. 

Bell Helicopter memiliki hubungan yang cukup kuat dengan negara-

negara yang mengembangkan teknologi pesawat terbang juga.Beberapa 

diantaranya adalah Portugal, Indonesia. Perusahaan Bell Helicopter ini 

merupakan perusahaan yang membuat pesawat OH-58 Kiowa Warrior, the 

V-22 Osprey and the AH-1Z Viper yang merupakan yang transportasi 

udara pertahanan yang paling canggih persenjataannya.20 

                                                                 
18

Ibid 
19

Company of Bell Helicopter. d iakses dari http://www.bellhelicopter.com/company pada tanggal 

12 Februari 2017 
20

Ibid 

http://www.bellhelicopter.com/company
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Selain perkembangan teknologi yang mutakhir, Kota Fort Worth 

juga mengedepankan fasilitas- fasilitas publik dalam menunjang 

pendidikan seperti Perpustakaan Umum Fort Worth.Selain itu, beberapa 

perpustakaan dan koleksi arsip arsip di kota Fort Worth berafiliasi dengan 

bisnis lokal, museum seni, rumah sakit dan perguruan tinggi, dan lembaga 

pemerintah AS. Beberapa diantaranya adalah Lockheed Martin Fort Worth 

Company Research Library dan National Archives Southwest Region. 21 

Sistem pendidikan untuk Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah 

serta beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Fort Worth diatur oleh 

The Fort Worth Independent School District. Beberapa perguruan tinggi di 

Fort Worth juga merupakan universitas favorit di Texas, yakni Texas 

Christian University (TCU) yang mendidik lebih dari 8.500 siswa dan 

memiliki proram unggulan dalam pendidikan seni liberal serta 

menawarkan program PhD berorientasi penelitian dalam jurusan MIPA, 

Sejarah, Bahasa Inggris dan Psikologi. Selain itu perguruan tinggi lainnya 

yakni, Texas Wesleyan University fokus dalam jurusan bisnis, pendidikan, 

seni, ilmu, dan humaniora. Kemudian terdapat Tarrant County Junior 

College (di beberapa kampus), Southwestern Baptist Theological 

Seminary, dan Arlington Baptist College, Texas Wesleyan, University of 

North Texas Health Science Center, dan Texas A & M University School 

of Law dan 30 perguruan tinggi termasuk sekolah teknik, bisnis, dan 

keperawatan.22 

 

                                                                 
21

 Fort Worth Education and Research. diakses dari http://www.city-data.com/us-cities/The-

South/Fort-Worth-Education-and-Research.html pada tanggal 7 Maret 2017 
22

Ibid 

http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-Worth-Education-and-Research.html
http://www.city-data.com/us-cities/The-South/Fort-Worth-Education-and-Research.html
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c. Dinamika Kerja Sama Luar Negeri Kota Fort Worth 

Kota Fort Worth adalah salah satu kota terbesar keempat di Texas, 

Amerika Serikat, salah satu  negara yang juga ikut memicu awal Sister 

Cities International dan langkah besar untuk perdamaian dunia. Hingga 

saat ini, lebih dari 600 kota di AS memiliki hubungan di 137  negara, dan 

sekitar 2.000 kemitraan kota. Fort Worth Sister Cities International, adalah 

satu-satunya organisasi yang berada dibawah pemerintahan kota dan 

didedikasikan sepenuhnya untuk mempromosikan Fort Worth secara 

global dan memperkaya sumber daya manusia melalui pendidikan 

internasional, pertukaran serta perdagangan. Kota Fort Worth memiliki 

misi dalam kerja sama sister city, yakni : 

a. Melibatkan  lebih banyak siswa untuk menyediakan pendidikan dalam 

taraf global. 

b. Meningkatkan beasiswa bagi pemuda yang kurang beruntung. 

c. Melibatkan lebih banyak warga melalui kesempatan pendidikan 

hosting. 

d. Memperluas hubungan internasional untuk mendukung pembangunan 

ekonomi. 

e. Membantu memperkuat hubungan internasional Amerika Serikat.  

f. Membantu menciptakan dunia yang lebih damai untuk masa depan 

serta menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka yang mengarah 

pada konflik.23 

                                                                 
23

Goals of Fort Wort Sister Cities. diakses dari http://www.fwsistercities.org/about-us/ pada 

tanggal 17 Maret 2017 

http://www.fwsistercities.org/about-us/
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Kerjasama luar negeri kota Fort Worth yang pertama kali terlaksana 

adalah dengan Reggio Emilia, Italia pada tahun 1986. Setahun kemudian, 

Fort Worth menandatangani dua kemitraan sister city baru yakni dengan 

Trier, Jerman dan Nagaoka, Jepang. Pada tahun 1990, Fort Worth menjadi 

kota pertama di Amerika Serikat yang bermitra sister city dengan negara 

Indonesia, tepatnya kota Bandung. Pada tahun 1998, Fort Worth 

menambahkan kerja sama sister city dengan kota Toluca, Mexico. Pada 

tahun 2004, organisasi menambahkan sister city ketujuh, Mbabane, 

Swaziland yang dimulai dengan proyek bantuan kemanusiaan yang benar-

benar menguntungkan melalui Kursi Roda untuk Peace Program. 24 

 

 

 

Gambar 2.1 Kota Sister City Fort Worth, Texas 

Sumber :Website Resmi Fort Worth Sister Cities 

 

                                                                 
24

Ibid 
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Bandung sebagai kota pertama di Indonesia yang bekerja sama 

dengan negara Amerika Serikat, kota Fort Worth dirasa mampu membantu 

untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia dengan Amerika 

serta membantu mewujudkan generasi yang dibekali keterampilan 

kepemimpinan. 

  

C. Hubungan antara Bandung dan Fort Worth 

Selain dalam kerja sama antara IPTN dengan PT Helicopter Bell, 

sebelumnya yang membuat kedua kota ini memiliki hubungan yang erat yang 

sama-sama berhubungan dengan kedirgantaraan yaitu Lockheed Martin adalah 

sebuah perusahaan kedirgantaraan global yang Amerika, pertahanan, 

keamanan dan teknologi canggih dengan kepentingan seluruh dunia. 25 

Selain dengan perusahaan atau kontraktor kedirgantaraan, kota Bandung 

dan Fort Worth menjalin hubungan baik juga berawal dengan Pier 1 Imports 

yakni perusahaan pengecer berbasis Texas Fort Worth, yang mengkhususkan 

diri dalam perabot rumah impor dan dekorasi, terutama furniture, aksesoris 

dekoratif, dan dekorasi musiman. 

Kerja sama yang terjalin dengan kota Bandung dimulai saat inisiasi dari 

Bapak B.J Habibie yang merupakan Menteri Riset dan Teknologi Republik 

Indonesia saat itu. Beliau telah lama bekerja sama dengan PT. Helicopter Bell 

dalam pengembangan industri pesawat terbang. B.J. Habibie merupakan sosok 

di balik Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan berkiprah dalam 

dunia industri teknologi pada saat itu. Selain itu, beliau menjabat sebagai 

                                                                 
25

Fort Wort Sister Cities.Bandung, Indonesia diakses dari 

http://www.fwsistercities.org/city/bandung-indonesia/ pada tanggal 12 Februari 2017 

http://www.fwsistercities.org/city/bandung-indonesia/
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Direktur Utama IPTN dan melihat adanya peluang yang bagus dan besar 

dalam kerja sama ini.  

 


