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BAB IV 

KERJA SAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG 

DENGAN KOTA FORT WORTH 

 

Perkembangan kota Bandung tidak terlepas dari kerja sama pemerintah kota 

yang dilaksanakan bersama pihak lain. Kota Bandung merupakan salah satu kota 

yang aktif dalam melaksanakan kerja sama luar negeri dengan pihak asing. Kerja 

sama sister city adalah salah satu kerja sama yang  mengambil andil dalam 

perkembangan kota Bandung. Kota Bandung yang telah melaksanakan kerja sama 

sister city dengan 8 kota di beberapa negara dunia dan telah melaksanakan 

puluhan program kerja sama sister city.  

Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa undang-undang 

otonomi daerah, pemerintah kota Bandung dapat melaksanakan praktik 

paradiplomasi yang mengacu pada kepentingan kota Bandung dengan sister city 

nya. Pemberian kewenangan atau otonomi daerah kepada pemerintah daerah 

dalam kerja sama internasional sudah diatur dalam Undang-Undang sejak tahun 

1999 memberikan pengaruh kepada pemerintah kota Bandung dalam 

melaksanakan kerja sama sister city. Pada tahun 1990, kota Bandung 

melaksanakan kerja sama sister city  dengan kota Fort Worth dan berlangsung 

sampai dengan saat ini.  

Sebelum akhirnya menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 

atau Letter of Intent (LoI) maupun Joint of Declaration serta telah memenuhi 

semua prosedur umum maupun standar operasional prosedur kerja sama sister 
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city, pemerintah kota Bandung memiliki kepentingan-kepentingan yang harus 

dicapai dan disesuaikan dengan kebutuhan kotanya.  

Di Indonesia, pelaksanaan hubungan kerja sama oleh pemerintah daerah atau 

paradiplomasi di Indonesia baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat 

dikelompokkan dalam kategori yang melibatkan berbagai bidang dalam kerja 

sama atau ‘multipurpose’ yang juga mengacu pada model kerja sama luar negeri 

‘desentralized cooperation’. Kerja sama luar negeri ini melibatkan bidang-bidang 

seperti ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, ahli teknologi dsb. Kerja 

sama sister city juga merupakan kerja sama yang memberikan keuntungan tidak 

hanya secara ekonomi (profit) tetapi juga non-ekonomi (benefit). 1 Tidak 

terkecuali dengan kerja sama sister city antara kota Bandung dengan kota Fort 

Worth. Kota Bandung memiliki kepentingan dalam transfer ilmu antara kedua 

kota baik dalam bidang pendidikan maupun pelatihan bagi tenaga kerja 

pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan kerja sama sister city  

Pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

193/2653/PUOD/1993 yakni adanya ilmu dan teknologi yang dapat dialihkan.  

A. Alasan Kota Bandung Mempertahankan Kerja Sama Sister City 

dengan Kota Fort Worth. 

Kerja sama sister city pada saat itu masih merupakan fenomena baru dan 

kota Bandung dapat menjalin lebih dari 50 tahun hingga saat ini. Beberapa alasan 

mengenai pemerintah kota Bandung yang masih melakukan kerja sama sister city 

dengan kota Fort Worth ini akan penulis jelaskan dalam bab ini. Untuk 

melengkapi jawaban dari rumusan masalah skripsi ini, penulis melakukan 

                                                                 
1
 Takdir A li Mukti, op. cit hal. 5 
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wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan kerja sama sister city 

ini, yakni Staf Ahli Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung. Beberapa 

kepentingan yang menjadi alasan Bandung masih melaksanakan kerja sama 

dengan kota Fort Worth adalah: 

a. Pengembangan Sumber Daya Melalui Pertukaran Pelajar dan 

Pelatihan bagi Pelayanan Masyarakat.  

Kerja sama sister city merupakan kerja sama yang tidak hanya 

fokus dalam pengembangan daerah pada umumnya, tetapi juga dapat 

terjadi karena adanya pertukaran ilmu pengetahuan dalam bidang lain 

seperti pendidikan maupun kebudayaan. Kerja sama sister city antara 

kota Bandung dengan Fort Worth pada awalnya karena saran Prof. B.J. 

Ing. Habibie dalam mempererat hubungan antara Amerika dengan 

Indonesia. Kota Bandung merupakan kota yang ingin mewujudkan misi 

membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.2 

Hal ini dilaksanakan dengan mendukung kerja sama yang bermanfaat 

dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi secara global. 

Pada implementasinya, kerja sama sister city antara kota Bandung 

dengan kota Fort Worth ini membuka kerja sama dalam bidang 

pendidikan. Kota Fort Worth merupakan  salah satu kota yang memiliki 

fokus dan perhatian dalam bidang pendidikan. Fort Worth Sister Cities 

yang merupakan organisasi di bawah pemerintah dalam pengembangan 

sister city dengan negara lain memiliki tujuan dalam pengembangan 

sumber daya melalui bidang pendidikan pertukaran budaya serta 

                                                                 
2
 Visi Dan Misi Kota Bandung. https://portal.bandung.go.id/posts/2005/08/01/QRl7/v isi-dan-misi 
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pelatihan kepemimpinan bagi siswa-siswi dengan kota yang menjalin 

kerja sama dengannya. 

  Tabel 4.1 Prestasi Fort Worth Sister Cities 

NO AWARDS TAHUN 

1. Reader’s Digest Award for Best New 
Program and Most Community 

1988, 1986 

2. Sister Cities Award for Best Overall 
Program 

2011, 2009, 2007, 
2003, 2001, 1998, 
1992, 1990 

3. Sister Cities Award for Most Innovative 
Youth Program 

2010, 2003, 2002 

4. United Nations Positive Peace Award for 
Most Positive City Top 5 Finalist  

2010 

5. Sister Cities 50th Anniversary Award  2005 

6. Sister Cities Award for Innovation in 

Public Safety 

2003 

7. Sister Cities Special Achievement Awards 
in Education 

1996 

8. Reader’s Digest Award for Best Overall 
Youth Program 

1991 

9. Neighborhood USA Award 1989 

10. Sales and Marketing Executive Award 1990 

Sumber : Website Resmi Fort Worth Sister Cities 

 

Penghargaan-penghargaan ini juga menunjukkan bahwa Fort Worth 

merupakan kota yang cukup baik dalam mendukung perkembangan kota-

kota di negara lain. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi kota 

Bandung dalam pelaksanaan kerja sama sister city dengan kota Fort 

Worth. 

Kepentingan kota Bandung sebagai kepentingan aktor yang bukan 

pemerintah pusat atau sub state dalam praktik paradiplomasi dimana kota 

Bandung langsung melaksanakan kerja sama dengan kota Fort Worth 

tanpa harus melakukan perizinan dengan pemerintah pusat. Kepentingan 

http://www.fwsistercities.org/sister-cities-international-awards#scibestoverall
http://www.fwsistercities.org/sister-cities-international-awards#scibestoverall
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kota Bandung dalam hal ini yakni bidang pendidikan dan transfer ilmu 

untuk pelatihan tenaga kerja pemerintah daerah.  

Kepentingan pendidikan tersebut dapat terwujud melalui program 

kegiatan International Leadership Academy di kota Fort Worth. Kegiatan 

International Leadership Academy berupa summer camp ini memiliki 

tujuan dalam meningkatkan kepemimpinan global , mempelajari budaya 

tradisi dan diplomasi global serta menghubungkan pemerintah kota 

Bandung dengan 7 negara  lain yang merupakan sister city dari Fort 

Worth. Dengan pengirim delegasi ke International Leadership Academy 

ini, siswa-siswi kota Bandung juga menunjukkan kebudayaan dari 

Indonesia serta membawa makanan khas, pakaian adat dan presentasi 

kepada 7 delegasi negara lain mengenai kota Bandung secara khusus dan 

Indonesia secara umum. Dengan adanya promosi kota Bandung ini, 

pemerintah kota Bandung mendapatkan school link untuk melakukan 

kerja sama antara sekolah di kota Bandung dengan sekolah di kota 

Toluca, Mexico dan Guiyang, China.3  

 

Kelanjutan  kerja sama antara kota Bandung dan Fort Worth juga 

berdasarkan kerja sama sister school yang dilaksanakan SMA N 5 

Bandung dengan Arlington Heights High School Fort Worth. Sister 

school yang dilaksanakan antara kedua sekolah ini yakni berupa school 

visit serta student exchange dari kota Fort Worth ke kota Bandung dalam 

rangka pertukaran informasi mengenai pendidikan serta pengenalan 

                                                                 
3
 Laporan International Leadership Academy Kota Bandung Tahun 2011  
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budaya di Indonesia oleh pemerintah kota Bandung dan SMAN 5 

Bandung.  

Tabel 4.2 Jumlah Peserta Program ILA & Student Exchange SMA N 5 

Bandung & Arlington Height High School 

 

NO 

 

PROGRAM 

 

JUMLAH 
PESERTA 

1. International Leadership Academy 2010 18 

2. International Leadership Academy 2011 17 

3. International Leadership Academy 2012 & 

Student Exchange Sister School SMA N 5 
Bandung & Arlington Height High School 

 

18 

4. International Leadership Academy 2013 12 

5. International Leadership Academy 2014 & 

Student Exchange Sister School SMA N 5 
Bandung & Arlington Height High School 

21 

6. International Leadership Academy 2015  10 

7. International Leadership Academy 2016 12 

Sumber : Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Bandung 

Dengan adanya sister school ini, bagi SMA N 5 Bandung 

mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertukaran baik mengenai 

informasi maupun perkembangan pendidikan bagi guru. Selain itu, 

siswa-siswi yang berkesempatan mengikuti program ini juga bertukar 

pengalaman dengan siswa-siswi kota Fort Worth. Di bawah ini 

merupakan tabel yang menunjukkan mengenai jumlah dari student 

exchange dan program tahunan International Leadership Academy Fort 

Worth.Keuntungan dalam transfer mengenai ilmu yang dilakukan oleh 

kota Bandung dengan kota Fort Worth ini menguntungkan selama 

beberapa tahun dan terus berkelanjutan.  

Setelah hampir setahun pelaksanaan kegiatan International 

Leadership Academy, alumni ILA dari  kota Bandung yang didampingi 
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oleh Koordinator ILA Bandung, Bapak Herman Benyamin diminta oleh 

pemerintah Kota Bandung untuk ikut menyampaikan pengalaman serta 

ilmu yang didapatkan selama di Fort Worth kepada beberapa sekolah di 

Bandung serta memberikan informasi mengenai kegiatan ILA yang akan 

dilaksanakan. Hal tersebut akan lebih spesifik dilaksanakan saat acara 

“Pembekalan Siswa-Siswi Delegasi Kota Bandung dalam International 

Leadership Academy” setiap tahunnya untuk delegasi yang selanjutnya 

akan berangkat.  

Menurut staf ahli Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota Bandung, 

adanya semangat untuk mempelajari kepemimpinan global dengan 

negara lain merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan 

siswa-siswi kota Bandung. Sehingga, adanya program dari sister city 

untuk mengirimkan delegasi ke kota Fort Worth dapat membuat sswa-

siswi Bandung mengerti semangat bersaing global.  

Tidak hanya keuntungan untuk siswa-siswi SMA di Bandung,  

kerja sama sister city antara kota Bandung dan kota Fort Worth juga 

menghasilkan keuntungan dalam peningkatan tenaga edukatif yakni 

melalui beasiswa untuk mahasiswa studi Ilmu Keperawatan Fakultas 

Kedokteran, Universitas Padjadjaran. Beasiswa yang diberikan oleh kota 

Fort Worth melalui kontak person Dr. Carolyn Spence Cagle.  Beasiswa 

berikut diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di 

Fort Worth dalam bidang keperawatan.  

Selain dari berbagi pengalaman ke pelajar yang akan berangkat 

selanjutnya, dengan adanya pengiriman delegasi kota Bandung ke kota 
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Fort Worth dapat menambah jaringan dan kemungkinan program kerja 

sama. Hal inilah yang membuat kota Bandung tetap melaksanakan kerja 

sama dengan kota Fort Worth, dimana muncul adanya kemungkinan-

kemungkinan dalam membuat program kerja sama yang baru. Hal 

tersebut dapat dilihat setelah kerja sama International Leadership 

Academy tahun 2010, telah dilaksanakan penjajakan antara Universitas 

Padjajaran Bandung yang diwakili oleh Kantor Urusan Internasional 

Universitas Padjajaran dengan Texas Christian University. Menurut Pat 

Miller, salah seorang council di Texas Christian University 

mengungkapkan, terdapat peluang kerja sama antara Unversitas 

Padjajaran dengan Texas Christian University seperti student exchange, 

staff exchange, joint degree, dan joint research. 

Selain adanya program yang terus bertambah dari pertukaran 

pelajar, school link  dan beasiswa bagi tenaga edukatif di Bandung, kerja 

sama antara kota Bandung dengan kota Fort Worth juga dilaksanakan 

dalam bentuk pelatihan serta pertukaran ilmu dalam beberapa bidang 

yang menunjang pelayanan masyarakat. Di bawah ini merupakan tabel 

kegiatan / program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung 

dan Kota Fort Worth untuk meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat. 

 

 Tabel 4.3 Program Kerjasama Kota Bandung dengan Kota Fort Worth 

dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat sampai dengan tahun 2015 
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NO 

 

DINAS YANG TERKAIT 

 

KEGIATAN/ 

PROGRAM 

1. Dinas Pemadam Kebakaran 
kota Bandung dengan Fort 

Worth Fire Fighter 
Academy. 

-Pelatihan “Emergency 
Preparedness” . 

-Pertukaran Pengalaman 
mengenai Pemadaman 

Kebakaran. 
-Simulasi Anti Teroris di 
dalam Pesawat Terbang. 

2. Perusahaan Daerah Air 

Minum Tegallega, Kota 
Bandung dengan Fort 

Worth Water Department. 

-Bantuan Pelatihan Tenaga 

Ahli dalam bidang Air 
Bersih dan Air Kotor. 

3. KADIN Kota Bandung 
dengan Investor dan 
Pengusaha di kota Fort 

Worth. 

-Tour Operator, 
memfasilitasi Investor dan 
Pengusaha kota Fort Worth 

untuk melihat kemungkinan 
investasi di Bandung. 

4. Pemerintah Kota Bandung 

melalui R.S. Hasan Sadikin 
Bandung dengan University 

of North Texas Health 
Science Center. 

-Pembuatan Website 

Kesehatan untuk sharing 
pengetahuan tentang 

kesehatan. 

Sumber : Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung 

 

Dapat dilihat dari tabel di atas, pelatihan maupun fasilitas yang 

melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dari dinas maupun 

pihak yang terkait dengan pelayanan masyarakat membuat kota Bandung 

tetap menjalin kerja sama dengan kota Fort Worth. Kedua kota 

melaksanakan kerja sama dengan baik agar tetap berkelanjutan.  

b. Adanya Pengerjaan Bersama Bagian Helicopter antara 

PT.Dirgantara Indonesia dengan PT. Helicopter Bell.  

Kerja sama sister city antara kota Bandung dengan kota Fort Worthh 

telah terjalin sejak tahun 1990 telah melaksanakan berbagai program dari 

beberapa bidang terjadi karena memiliki beberapa latar belakang, yaitu 
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karena kerja sama antara  adanya saran dari B.J. Habibie yang merupakan 

salah satu tokoh yang ahli dalam bidang tehnik. Berdasarkan konsep 

paradiplomacy, setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja samanya 

pasti memiliki kepentingan spesifik. Seperti kerja sama yang dilaksanakan 

oleh provinsi Yogyakarta dengan Kyoto Prefecture, adanya faktor historis 

dimana Prof. B.J. Habibie merupakan Dirut PT. IPTN dan Menteri Riset 

yang menyarankan Bandung dengan Fort Worth untuk bekerja sama.  

Fort Worth merupakan salah satu kota di Amerika Serikat yang 

memiliki industri pesawat terbang yang besar di negaranya, Amerika 

Serikat. Negara Amerika Serikat dikenal sebagai negara superpower yang 

memiliki teknologi canggih dan mutakhir. Sehingga, kerja sama dengan 

negara yang memiliki kemajuan teknologi dapat bermanfaat bagi Indonesia 

yang saat itu sedang mengembangkan bidang Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. Berdasarkan latar belakang dapat dilihat adanya kepentingan 

politik dari saran Prof. B.J. Ing. Habibie dimana terdapat keuntungan baik 

bagi kota Bandung maupun bagi PT. Dirgantara Indonesia dengan PT. 

Helicopter Bell dengan kota Fort Worth. Berkembangnya kerja sama ini 

juga mendukung PT Bell Helicopter untuk mempercayakan PT. Dirgantara 

Indonesia menjadi pemasok dan pusat servis BELL Tier-1 serta sebagai 

pusat kustomisasi untuk Bell 412.4 

Adanya kerja sama sister city antara kota Bandung dengan kota Fort 

Worth juga menjadi manfaat bagi kedua negara dimana keduanya sama-

sama memiliki industry pesawat terbang. Bagi Indonesia, adanya pembagian 

                                                                 
4
 Dirgantara Indonesa Company Profile. https://www.indonesian-

aerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=company 
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kerja sama ini membanggakan sekaligus menguntungkan. Indonesia yang 

belum menciptakan helikopter sendiri dapat belajar dari PT Helicopter Bell. 

Seperti dalam teori yang dijelaskan oleh Robert Keohane dan Joseph S Nye, 

adanya keunggulan atau karakteristik suatu negara bekerja sama akan 

memiliki ketergantungan sensitif dimana kedua negara tidak terlalu 

bergantung kepada negara pasangannya. Hal ini menunjukkan bahwa kerja 

sama antara keduanya merupakan kerja sama yang sama-sama 

meningkatkan potensi  dan keunggulan masing-masing. Sehingga hasil dari 

kerja sama ini akan  lebih efektif dan efisien, dan mampu bertahan lama 

(awet). Hal ini terbukti dalam kerja sama sister city antara kota Bandung 

dengan kota Fort Worth telah menghasilkan kerja sama yang awet hingga 

hari ini dimana kota Bandung dan kota Fort Worth masih melaksanakan 

program kerja tahunannya.  

B. Kerja Sama Sister City Kota Bandung dan Kota Fort Worth 

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah dipaparkan di Bab 

II,  penulis memiliki pendapat bahwa kerja sama yang telah dilaksanakan oleh 

pemerintah kota Bandung telah melewati penjajakan dan kesepakatan hingga 

persetujuan dari pihak-pihak terkait. Dalam peraturan Kemenlu juga terdapat 

prosedur umum yakni mengenai adanya hubungan diplomatik antara kedua 

negara serta tidak mengganggu baik keamanan politik maupun keamanan 

dalam negeri.Walaupun banyak dinamika yang dilalui antara Indonesia 

dengan Amerika Serikat yang dilalui sebelum kemerdekaan RI, akhirnya 

pasca kemerdekaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika 

Serikat dimulai dengan didirikannya Kedutaan Besar di masing-masing 
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negara.Indonesia yang pada saat itu memerikan amanah kepada Dr. Ali 

Sastroamijojo untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, 

pada tahun 1950. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota Asia yang dipercaya oleh kota 

Fort Worth untuk melakukan kerja sama. Kota Fort Worth merupakan kota 

pertama yang menjadi sister city di Indonesia. Telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya, Kota Fort Worth memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai 

melalui kerja sama sister city. Dengan adanya kerja sama sister city dengan 

kota Bandung beberapa tujuan salah satunya yakni mempererat hubungan 

internasional Amerika Serikat dengan negara lain dapat dicapai dengan kota 

Bandung, Indonesia. Dengan adanya hubungan kerja sama sister city ini, 

komunikasi antara pemerintah daerah kota Bandung dengan pemerintah 

daerah Fort Worth masih berlanjut dan tetap harmonis walaupun hanya 

beberapa program yang berjalan tetapi tetap mengingatkan bahwa kota Fort 

Worth dan Bandung merupakan kota kembar sejak tahun 1990. Kerja sama ini 

juga bertujuan dalam membantu menciptakan dunia yang lebih damai serta 

menghilangkan kesalahpahaman dan prasangka yang mengarah pada konflik, 

terutama Fort Worth Sister Cities menginginkan hubungan yang lebih baik 

antara Amerika Serikat dengan negara mayoritas Islam. 5 

Setelah prosedur diplomatik telah dipenuhi, kota Bandung bersama kota 

Fort Worth sepakat untuk mengajukan kerja sama sister city dan mengikuti 

prosedur pengajuan kerja sama sister city yang harus melewati Gubernur Jawa 

Barat, Kementeran Luar Negeri Republik Indonesia, Kementeran Perdagangan 

                                                                 
5
 Bandung, Indonesia. OurSister Cities. http://www.fwsistercities.org/city/bandung -indonesia/ 
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Republik Indonesia, dan Sekertaris Negara Republik Indonesia untuk 

menyetujui program dan dibentuk kelompok untuk perumusan Memorandum 

of Understanding (MoU) kerja sama sister city. Setelah seluruh prosedur 

dipenuhi, ditandatangani lah MoU kerja sama sister city Bandung dengan Fort 

Worth.. 

Telah berjalan selama 50 tahun, kerja sama sister city yang berlatar 

belakang memiliki kesamaan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, kota Bandung telah mendapatkan banyak manfaat dan 

keuntungan dari kerja sama sister city ini walaupun terdapat juga beberapa 

halangan atau hambatan selama bekerja sama.  

Beberapa program kerja sama telah dilaksanakan oleh kota Bandung 

dengan kota Fort Worth dalam berbagai bidang yang dikembangkan. Pada 

tanggal 2 September 1990, ditanda tanganinya MoU antara kota Bandung 

dengan kota Fort Worth yang sepakat bekerja sama dalam bidang-bidang: 

1. Ekonomi, Perdagangan, Industri dan Pariwisata 

2. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Administrasi 

3. Pemuda dan Olahraga 

4. Sosial dan Kemasyarakatan 

Sesuai dengan MoU sister city kota Bandung dengan kota Fort Worth, 

perjanjian ini dimulai saat tahun 1990 berlaku selama 5 tahun, tetapi tetap 

berlanjut secara otomatis selagi tidak ada pihak yang memutuskan perjanjian. 

Apabila ada pihak yang akan memutuskan akan diurus 6 bulan sebelum habis 

masa berlaku MoUnya. Hingga pada saat ini kerja sama antara kota Bandung 

dan kota Fort Worth memang tidak berjalan secara intens tetapi masih terdapat 
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program yang berjalan dan masih ada komunikasi diantara 2 pihak dalam 

sama-sama mengembangkan kota masing-masing.  

Kerja sama yang telah dilaksanakan selama puluhan tahun terakhir 

dengan kota Fort Worth adalah : 

1. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi : 

Salah satu potensi yang dimiliki oleh kota Bandung dan kota Fort 

Worth yang dapat dikembagkan dalam kerangka kerja sama sister city 

adalah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.Sehingga, dalam 

bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini kedua kota telah menyusun 

dan melaksanakan beberapa program, yakni diantaranya : 

a. Kerja sama sister school SMA N 5 Bandung dengan Arlington 

Heights High School Fort Worth. Kerja sama sister school yang telah 

dikerja samakan sejak tahun 2010. 

b. Pelatihan pemadam kebakaran antara staf pemadam kebakaran kota 

Bandung di kota Fort Worth pada tahun 2011 

c. Penjajakan antara UNPAD Bandung dengan Texas Christian 

University  

d. Kerja sama peningkatan tenaga edukatif Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran beasiswa untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di Fort Worth.  

e. Kunjungan delegasi ke Fort Worth untuk peningkatan kerja sama 

dilaksanakan pada tahun 2015 .  

2. Bidang Ekonomi, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata 
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Perkembangan ekonomi suatu daerah salah satunya ditentukan oleh 

sektor industri dan perdagangan. Kota Fot Worth yang memiliki banyak 

pengusaha dan berpengaruh dalam kegiatan sister city tentu akan 

membangun kerja sama dengan kota Bandung dalam bidang ini. Tidak 

hanya itu, perkembangan pariwisata di kedua kota juga merupakan salah 

satu sektor yang menambah pemasukan daerah. Seiring berjalannya sister 

city antara kedua kota ini, telah berjalan kerja sama di bidang ekonomi, 

perdagangan, industry dan pariwisata yakni : 

a. KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kota Bandung mengadakan 

kegiatan Tour Operator dengan mengundang Tour Operator dari Fort 

Worth beserta Investor dan Pengusaha Potensial untuk datang ke Kota 

Bandung. 

b. Misi promosi pariwisata dan budaya kota Bandung ke kota Fort Worth 

melalui kunjungan dan program pertukaran pelajar.  

3. Bidang Kepemudaan dan Olahraga 

Dukungan pemerintah kota Fort Worth kepada Bandung juga dalam 

bidang kepemudaan dan Olahraga dimana dalam MoU keduanya ingin 

menjalin kerja sama dalam dua bidang ini. Beberapa dukungan dan 

bantuan yang telah diberikan kepada kota Bandung, yakni : 

a. Sumbangan peralatan Base Ball untuk perkembangan Olah Raga Base 

Ball di Kota Bandung. Pelatihan langsung diberikan kepada para  

pelatih Base Ball PERBASASI Kota Bandung  

b. Kota Bandung mengirimkan delegasinya ke Fort Worth dalam rangka 

berpartisipasi pada program Akademi Kepemimpinan Internasional 
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(International Leadership Academy). ILA telah dilaksanakan pada 

tahun 1989 dan merupakan program dari Fort Worth Sister Cities yang 

paling diunggulkan. Kegiatan ILA diikuti oleh siswa/i dari SMU di 

Kota Bandung yang bertujuan untuk menciptakan persahabatan dan 

meningkatkan kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, dan kemampuan 

memecahkan masalah. Hingga saat ini, program ILA ini masih 

dilaksanakan di kota Fort Worth dan diikuti oleh seluruh kota yang 

bekerja sama sister city dengan kota Fort Worth, yakni : Reggio Emilia 

(Italia), Trier (Jerman), Nagaoka (Jepang), Budapest (Hongaria), 

Toluca (Mexico), Mbabane (Swaziland) dan Guiyang (China).  

Selain kerja sama di atas, sebagai kota di negara yang memiliki 

tingkat ekonomi yang tinggi, kota Fort Worth memberikan bantuan/hibah 

yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, yakni : 

a. Bantuan kepada 6 (enam) Panti Asuhan di Kota Bandung, 

b. Bantuan bagi biaya pelatihan dan belajar bagi peningkatan sumber 

daya manusia dari Kota Bandung, 

c. Program Emergency Preparedness Grant (Bantuan Persiapan Keadaan 

Darurat) tahun 2003 dan 2004, 

d. Bantuan bencana alam tsunami Pangandaran pada tahun 2006, 

e. Bantuan alat-alat kesehatan dan alat-alat untuk penderita autis untuk 

RS Daerah di Kota Bandung, 

f. Bantuan buku bagi Pemerintah Kota Bandung,  

g. Bantuan bagi biaya pelatihan dan belajar bagi peningkatan sumber 

daya manusia dari Kota Bandung, dan  
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h. Pemerintah Kota Fort Worth membantu PDAM Kota Bandung dalam 

hal tenaga ahli di bidang pengelolaan air bersih dan air kotor.  

Bantuan-bantuan yang bersifat hibah ini juga diatur di Undang-

Undang. Hibah yang diberikan oleh kota Fort Worth akan tetap melewati 

birokrasi pemerintahan pusat dimana barang-barang hibah tersebut harus 

mendapatkan dasar hukum dengan didaftarkan ke aset negara melewati 

Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam 

Negeri kemudian Sekertariat Negara dan baru dapat dinikmati oleh 

pemerintah kota. Adanya beberpa hambatan birokrasi pusat terkadang 

membuat pemerintah daerah lebih memilih untuk mendapatkan 

keuntungan selain hibah yang berbentuk barang (alat-alat / buku) maupun 

uang karena harus melewati birokrasi pemerintah pusat yang panjang dan 

akan lebih lama diterima. Tetapi, hal ini tidak membuat kota Bandung 

pasif dalam melaksanakan kerja sama sister city tetapi semakin 

menggencarkan kerja sama lebih luas selain sister city.  

 

C. Hubungan Kota Bandung dengan Kota Fort Worth Saat Ini 

Dengan adanya kepentingan yang spesifik dari Kota Bandung dalam 

bidang pendidikan, akhirnya kota Bandung sebagai aktor sub-state 

melaksanakan kewenangan daerahnya dengan menyetujui dan bersepakat 

untuk mengajukan kerja sama sister city dengan kota Fort Worth.Saat ini, 

kondisi hubungan antara kota Bandung dan kota Fort Worth masih terjalin 

dengan baik. Kedua kota masih berada di bawah MoU kerja sama sister city 

yang pada bulan September 2016 diperpanjang secara otomatis lagi hingga 
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pada tahun 2021. Diakui oleh staf ahli Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri 

Kota Bandung, dinamika hubungan kota Bandung dan kota Fort Worth sempat 

mengalami kemunduran pada sejak krisis ekonomi melanda berbagai belahan 

dunia termasuk juga dengan Amerika Serikat. Namun, setelah beberapa saat 

krisis ekonomi melanda, kota Fort Worth tetap berkomunikasi dengan kota 

Fort Worth hingga melanjutkan kembali beberapa program dan sampai saat ini 

masih terjalin dengan baik. Saat ini, hubungan kota Bandung dengan kota Fort 

Worth lebih banyak komunikasi dan koordinasi melalui berbagai sarana 

komunikasi yakni telpon, email, dsb.6 

Kunjungan antara keduanya memang tidak terlalu banyak dilakukan, 

menurut dokumentasi dari Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Kota 

Bandung, setelah tahun 2008 secara resmi perwakilan pemerintah kota 

Bandung melakukan kunjungan yang dikhususkan untuk membahas 

penguatan kerja sama sister city ke FortWorth selama 2 kali. Kemudian, untuk 

kunjungan dari perwakilan pemerintah kota Fort Worth ke kota Bandung 

kurang lebih sama 2 - 3 kali. Untuk kunjungan dalam rangka umum yakni 

pada setiap program kerja sama sister city dijalankan akan ada perwak ilan dari 

kedua pemerintahan kota.  

Hingga saat ini, sudah beberapa program kerja yang berjalan tetapi yang 

sampai saat ini masih bertahan dan terus dilaksanakan keduanya yakni 

kegiatan International Leadership Academy. Sejak tahun 2010, pemerintah 

kota Bandung selalu mengirimkan delegasinya ke Fort Worth untuk mencetak 

generasi yang mampu bersaing global. Selain itu, pemerintah kota Bandung 

                                                                 
6
Wawancara dengan Bapak Han Hadrian, S.IP selaku Staf/Fungsional Umum Sub Bagian 

Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung pada tanggal 12 Februari 2017 
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juga diberi kesempatan untuk mempromosikan wisata kota serta budaya yang 

berkembang di Bandung. Tidak hanya itu, murid-murid kota Bandung yang 

berkesempatan mengikuti Leadership Academy tersebut juga lebih meluas 

wawasannya karena bertemu 7 delegasi dari kota yang menjadi partner dari 

Fort Worth Sister Cities. Pada tahun 2017 ini, program ILA akan dilaksanakan 

di bulan Juni-Juli saat musim semi di Fort Worth.7 

Selain program ILA, program yang telaksana yakni sister school antara 

SMA N 5 Bandung dengan Arlington Heights High School, Fort Worth. 

Menurut Guru yang mengampu sister school SMA N 5 Bandung, pertukaran 

pelajar ini dilaksanakan setiap tahun selama 1 tahun.8 

Jika dilihat dari programnya saja memang hanya satu program tahunan 

yang sampai saat ini memberikan keuntungan bagi kota Bandung terutama 

untuk siswa-siswi, tetapi kerja sama ini terus terjalin dan pemerintah kota 

Bandung tidak menolak kemungkinan untuk merangkai program-program lagi 

bersama dengan kota Fort Worth. 

 

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Kerja Sama Sister City dengan Kota 

Fort Worth 

Selama berjalannya kerja sama sister city antara kota Bandung dengan 

kota Fort Worth tidak dipungkiri terdapat beberapa hambatan yang dihadapi 

oleh keduanya. Dinamika-dinamika yang dihadapi membuat kerja sama ini 

sempat mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi yang sempat 

melanda berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat sendiri. Beberapa 

                                                                 
7
Wawancara dengan Bapak Drs. Herman Benyamin, M.Div selaku Koordinator ILA Bandung 

pada tanggal 14 Februari 2017 
8
Ibid 
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hambatan yang terjadi di kota Bandung juga terdapat dalam penerimaan 

bantuan yang diberikan oleh kota Fort Worth dimana telah diatur dalam 

perundang-undangan mengenai hibah. Permasalahan yang terjadi yakni 

lamanya hibah yang akan diberikan ke pemerintah daerah karena status hibah 

yang harus diatur menjadi aset negara dan harus melalui kementerian-

kementerian  yang terkait dengan aset negara. Selain itu, diakui juga oleh Sub 

Bagian Kerjasama Luar Negeri kota Bandung, walikota Bandung saat ini lebih 

memfokuskan kerja sama luar negeri dengan negara-negara tetangga dan 

berorientasi di ASEAN. 

 


