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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di Bab II, III, dan IV, maka 

penelitian mengenai alasan pemerintah kota Bandung masih menjalin kerja sama 

sister city dengan kota Fort Worth, Texas dapat disimpulkan yakni karena adanya 

tujuan atau kepentingan yang sama antara kota Bandung dengan kota Fort Worth 

merupakan salah satu alasan kota Bandung saat ini masih menjalin kerja sama 

dengan kota Fort Worth. Kepentingan kota Bandung dalam melaksanakan kerja 

sama yakni tentu saja terkait dengan pembangunan daerahnya. Kerja sama sister 

city ini dapat berjalan lama tanpa ada pihak yang memutuskan karena masih 

menjalankan program kerja sama. Dengan adanya kepentingan yang spesifik 

dalam bidang pendidikan ini, kota Bandung masih menjalankan kerja sama sister 

city dengan kota Fort Worth. 

Adanya kepentingan ini membuat kota Bandung dan kota Fort Worth 

menjalin hubungan baik dan terus ingin saling mengembangkan kota masing-

masing melalui kerja sama yang lebih banyak, tidak hanya dalam bidang-bidang 

pendidikan, pelatihan saja melainkan juga bidang-bidang yang dapat 

dikembangkan di kedua kota. 

Selain itu berjalannya program sister city antara kedua kota ini, banyak 

manfaat yang didapatkan oleh kota Bandung dari berbagai bidang antara lain : 

Ekonomi, Perdagangan, Industri, Pendidikan, Pariwisata, Kepemudaan dan 

Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Administrasi Pemerintah. 
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Setelah 50 tahun kerja sama antar pemerintah daerah kota Bandung dan Fort 

Worth terlaksana, program yang masih aktif berjalan setiap tahunnya yakni dalam 

program pendidikan, yakni program International Leadership Academy dan Sister 

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

Walaupun sudah lama terjalin dengan baik, keduanya menghadapi 

beberapa hambatan dalam proses kerja sama sister city ini. Dinamika-dinamika 

yang dihadapi yakni pada saat terjadi krisis ekonomi yang sempat melanda 

berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat sehingga membuat kerja sama 

ini sempat mengalami sedikit penurunan. Beberapa 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. 

 


