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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Bandung merupakan kota yang terletak di wilayah 

Jawa Barat. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini terletak antara 

107o 36’ Bujur Timur dan 60o 55’ Lintang Selatan, dengan 

posisi geografis seperti ini maka Kota Bandung sangatlah 

strategis baik dari segi komunikasi, perekonomian, maupun 

keamanan karena Kota Bandung tepat berada dalam poros jalan 

raya nasional (perhubungan) dan posisi jalan raya ekonomi 

(Utara menuju Selatan untuk komoditas agro dan bagian Barat 

menuju Timur untuk komoditas barang dan jasa). 

Beberapa daya tarik Kota Bandung dalam menarik investor 

diantaranya karena Bandung merupakan kota terbesar ketiga di 

Indonesia, memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang 

jelas, sistem pemerintahan yang demokratis dan kooperatif, 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta 

dukungan dalam bidang infratructure yang maksimal. Saat ini, 

Kota Bandung telah dirancang sebagai tempat yang digunakan 

untuk berkumpulnya seluruh kegiatan bisnis seperti 

perdagangan, industri, dan jasa bagi daerah sekitarnya. Oleh 

karenanya, hal tersebut menjadikan Kota Bandung sebagai kota 

yang tidak pernah mati serta terhubung melalui urat nadi 

struktur transportasi yang memadai dan berfungsi dengan baik. 

Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya barat 

menuju timur yang memudahkan hubungan dengan Ibu Kota 

Negara, bagian utara menuju selatan yang memudahkan lalu 

lintas ke daerah perkebunan, seperti perkebunan Subang dan 

Pangalengan. Letak yang tidak terisolasi dan dengan 

komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan 

untuk bergerak ke setiap penjuru. (Portal Resmi Kota Bandung, 

2005) 
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Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 

193/1652/PUOD tanggal 2 April 1993 perihal Tata Cara 

Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota atau Sister City 

dan Antar Provinsi atau Sister Province di dalam dan luar 

Negeri. Sister city merupakan salah satu aktivitas kerjasama 

yang melibatkan dua kota di negara yang berbeda serta 

memiliki tujuan agar dapat meningkatkan rasa persaudaraan 

yang erat dan saling menguntungkan. Berdasarkan pendapat 

tersebut, kerjasama kota kembar dapat meningkatkan volume 

kerja sama dengan pengembangan di berbagai bidang seperti 

bidang sosial kemasyarakatan, industri, ekonomi dan 

perdagangan, pariwisata, pemuda dan olah raga, budaya, 

pendidikan serta ilmu pengetahuan dan berbagai bentuk 

kerjasama yang dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat 

disuatu kota. Di Indonesia sendiri istilah kerjasama Kota di 

antar negara ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri 

dan Kementerian Luar Negeri adalah sister city. 

Harus disadari bahwa kerja sama antar daerah atau kota 

perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dicantumkan 

dalam Peraturan Pemerintah No.50/ 2007, pasal 2, yang berisi: 

“Efisiensi, efektivitas (keefektifan), sinergi, saling 

menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, 

mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, 

transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.”1 Sedangkan jika 

beberapa prinsip kerjasama khusus yang berkaitan dengan 

pihak luar negeri, maka ditambahkan dan diatur dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3/ 2008, tentang Pedoman 

Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak 

Luar Negeri pasal 2, sehingga prinsip tersebut mencakup: 

“Persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling 

menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 
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keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan 

lingkungan, mendukung pengutamaan gender, dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.”2 

Kerjasama kota kembar yaitu merupakan sebuah sarana 

unutk meningkatkan pembangunan kapasitas dalam rangka 

menuju pemerintahan yang baik. Kerjasama sister city dapat 

terbentuk karena beberapa hal seperti kedua kota memiliki 

kedudukan serta status administrasi yang sama; memiliki luas 

daerah/wilayah serta fungsi yang sama; kedua kota memiliki 

persamaan karakteristik dalam bidang sosio-kultural sera 

topografi wilayah; keduanya memiliki masalah yang sama 

yang dapat diselesaikan bersama; dan kedua kota memiliki 

komplementaritas yang menimbulkan aliran barang dan jasa 

pertukaran kunjungan pejabat dan pengusaha. 

Hubungan bilateral antar-negara kini telah meluas tidak 

hanya di tingkat pemerintah negara saja, namun melibatkan 

pemerintah daerah suatu negara. Setelah pemerintah 

menerapkan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah semakin memiliki peran dan kesempatan 

yang luas dalam melakukan kerjasama antar daerah, khususnya 

kerjasama dengan Kota di negara lain. Kota Bandung 

menggunakan kesempatan dan peluang ini untuk melakukan 

kerjasama dengan kota-kota di mancanegara. Dengan 

pengembangan pola dan mengoptimalkan potensi, sister city 

dapat sangat berpengaruh bagi pembangunan daerah di 

berbagai aspek. 

Jumlah kerjasama sister city Kota Bandung merupakan 

terbanyak kedua setelah Jakarta yang mempunyai total 49 

kerjasama sister city sedangkan Kota Bandung Hingga bulan 

                                                           
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.3 Tahun 2008 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah 

dengan Pihak Luar Negeri. 
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Agustus 2017, tercatat telah ada 24 Kota yang menjadi sister 

city Kota Bandung. Diantaranya terdapat 13 kota besar di 

dunia, kota tersebut antara lain Braunscweigh (Jerman), 

Forthworth (USA), Suwon (Korea Selatan), Yingkou 

(Tiongkok), Liuzhou (Tiongkok), Petaling Jaya (Malaysia), 

Shenzen (Tiongkok), Hamamatsu (Jepang), Seoul (Korea 

Selatan), Nammur (Belgia), Toyota City (Jepang), Cotabato 

(Filipina), dan Cuenca (Equador). Selain kerja sama sister city, 

bagian kerjasama juga memfasilitasi kerja sama teknis, seperti 

kerja sama dengan JSCA/Japan Smart Community Alliance 

(Jepang), Kawasaki (Jepang), ADB Trampil, dan ADB Sigap. 

(Bandung.go.id, 2017) 

Kota Bandung menjalin kerjasama antar provinsi dengan 

hampir di setiap benua, diantaranya Asia, Afrika, Amerika, dan 

Eropa. Kerjasama internasional yang dibina oleh Kota 

Bandung salah satunya yaitu kerjasama dengan kota atau 

provinsi lain yang berdomisili di negara lain, dengan tujuan 

yang sama yaitu agar dapat saling memberi masukan bagi 

perkembangan di kotanya masing-masing. 

Sejak November 2015 Kota Bandung menjalin kerjasama 

sister city dengan Pemerintah Kota Petaling Jaya, salah satu 

kota di negeri Selangor, Malaysia. Kedua kota ini memiliki 

beberapa persamaan yang menjadi pendukung terjalinnya 

kerjasama sister city ini, Bandung dan Petaling Jaya merupakan 

kota yang menjadi satelit ibu kota negara. Bidang pariwisata 

dan infrasturktur yang baik menjadi unggulan kedua kota ini, 

sehingga keduanya sebagai kota tujuan wisata bagi wisatawan 

di seluruh penjuru kota. Tidak hanya maju dalam bidang 

pariwisata, kedua kota ini menjadi pilihan terbanyak bagi para 

pelajar di negaranya untuk melanjutkan sekolah tingkat 

Perguruan Tinggi karena Bandung dan Petaling Jaya memiliki 

banyak universitas ternama baik negeri, swasta, maupun 

internasional yang berdomisili di daerahnya. 

Dibalik persamaan yang dimiliki oleh Kota Bandung dan 

Kota Petaling Jaya, ada pula perbedaan yang menjadi 
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pendukung kedua kota ini melakukan kerjasama kota kembar. 

Kota Bandung dengan iklim sejuk dan lahan yang luas sangat 

menunjang bidang pertanian dan perkebunan, sehingga banyak 

macam tanaman baik sayuran maupun rempah dihasilkan oleh 

Kota Bandung. Lain hal nya dengan Kota Petaling Jaya, kota 

ini beriklim tropis dan minim lahan untuk bidang pertanian. 

Dengan kerjasama sister city ini, diharapkan Petaling Jaya 

dapat mengimpor hasil pertanian dari Kota Bandung dengan 

harga akomodasi yang minim dan saling menguntungkan. 

Walikota Bandung, Mochammad Ridwan Kamil dan 

Walikota Petaling Jaya, Mohamad Azizi bin Mohamad Zain 

menandatangani sebuah prasasti sebagai wujud telah 

diresmikannya tugu sister city Kota Bandung dengan Kota 

Petaling Jaya yang terletak di persimpangan Jalan Aceh, 

Wastukancana, pada Minggu 9 Oktober 2016. Dalam 

peresmian ini dihadiri pula oleh pejabat dan setingkatnya dari 

kedua kota tersebut sebagai saksi terbentuknya hubungan 

kerjasama Bandung dengan Petaling Jaya (Portal Resmi Kota 

Bandung, 2016). 

Peresmian tugu tersebut merupakan simbolis dari 

kerjasama bilateral antara kedua kota tersebut yang telah 

dimulai sejak November 2015 lalu. Kota Petaling Jaya sendiri 

telah lebih dahulu membangun tugu Bandung di halaman 

kantor Walikota Petaling Jaya pada tahun 2015. Selain 

peresmian tugu sister city Bandung-Petaling Jaya, dilakukan 

pula penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

antara Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala 

Dinas Pemakaman dan Pertamanan, Arif Prasetya dan Kota 

Petaling Jaya yang diwakili oleh The Landscape Department of 

Petaling Jaya City Council, Zuraidah binti Sainan. 

Penandatanganan tersebut disaksikan pula oleh kedua walikota, 

bertempat di ruang tengah Balai Kota Bandung. 

Adapun beberapa bidang kerjasama sister city diantaranya 

meliputi: 

 



6 
 

1. Ekonomi, perdagangan, investasi, industri, dan 

pariwisata 

2. lmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi 

3. Pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pemuda 

dan olahraga 

4. Bidang-bidang lain yang akan disetujui kemudian oleh 

kedua belah pihak (Bagian Kerjasama Daerah , 2016) 

 

Gambar 1. 1 Peta Kota Bandung 

(Sumber:https://ppdbkotabandung.wordpress.com/pustaka/pet

a -koya-bandung/) 

 

Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan Indonesia-

Malaysia kerap mengalami berbagai konflik, konflik tersebut 

sebagian besar adalah mengenai hak kepemilikan. Seperti pada 

tahun 2002-2003, Indonesia bersinggungan dengan Malaysia 

tentang batas-batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, 

khususnya berkaitan dengan Pulau Sipidan dan Ligatan. 

Perselisihan hukum internasional mengenai batas-batas 

teritorial tersebut akhirnya dimenangkan Malaysia, 

berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional. Tidak hanya 

itu, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia yang 

berkaitan dengan warisan budaya pun sering terjadi. Tahun 

2008 Malaysia mencoba kembali mengklaim bahwa 

kesenian/budaya Reog Ponorogo diklaim pemerintah Malaysia 

sebagai kesenian Malaysia. Kemudian Tari Pendet yang 
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berasal dari Bali ini pada pertengahan tahun 2009 muncul 

dalam iklan ‘Enigmatic Malaysia’ di Discovery Channel. 

Selisih budaya Malaysia-Indonesia atas klaim batik juga 

terjadi pada tahun 2009, dan berakhir dengan pengakuan 

United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organizations (UNESCO) atas batik sebagai warisan budaya 

Indonesia. Masih di tahun yang sama, situs pemerintah 

Malaysia warisan.gov.my, memasukkan wayang kulit dan 

gamelan ke dalam Statistik Daftar Warisan dan Warisan 

Kebangsaan Malaysia. Kemudian pada tahun 2010 menyeruak 

klaim Malaysia atas kepemilikan Angklung, dalam situs 

www.malaysiana.pnm.my disebutkan angklung adalah salah 

satu warisan budaya Malaysia. 

Tidak berhenti pada tahun 2010, beberapa tahun terakhir 

ini pun kerap terjadi perselisihan antara Indonesia dengan 

Malaysia. Negara Indonesia dengan Malaysia memiliki lokasi 

yang berdampingan dan kesamaan etnis serta ras, menjadikan 

kedua negara ini rawan bersinggungan mengenai hak 

kepemilikan, warisan budaya, maupun perbatasan wilayah. 

Seperti konsep penerapan sister city, dalam kerjasama 

sister city Kota Bandung dengan Kota Petaling Jaya lebih 

memfokuskan ke dalam persamaan yang dimiliki oleh kedua 

belah pihak untuk saling membangun daerahnya. Kota 

Bandung dan Kota Petaling Jaya memanfaatkan persamaan-

persamaan keduanya untuk dapat saling meringankan dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. 

 

http://www.malaysiana.pnm.my/
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Gambar 1. 2 Peta Kota Petaling Jaya 

(Sumber: https://www.google.co.id/peta-petaling/) 

Banyaknya perselisihan antara Malaysia dan Indonesia, 

kerjasama sister city Bandung dengan Petaling Jaya ini sempat 

menghadirkan pro kontra dikalangan masyarakat. Namun 

setiap kegiatan kerjasama pemerintahan maupun negara tentu 

memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas, itu pun yang 

membuat Kota Bandung memutuskan melakukan kerjasama 

sister city dengan Kota Petaling Jaya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

ingin menemukan jawaban dari pertanyaan berikut ini:  

“Mengapa Kota Bandung melakukan kerjasama dengan 

Kota Petaling Jaya, Malaysia?” 

 

C. Kerangka Teoritik 

1. Konsep Paradiplomasi 

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena 

baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi 

mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan 

hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh 

http://www.google.co.id/peta-petaling/
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entitas ‘sub-state’, atau pemerintah regional/ pemda, dalam 

rangka kepentingan mereka secara spesifik. (Wolff, 2009) 

Kerjasama luar negeri oleh daerah otonom jika dilihat dari 

sudut pandang studi hubungan internasional, secara teoritis, 

merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat state-centris di 

mana aktor-aktor non-pemerintah dapat secara leluasa mem-by 

pass hubungan dengan tanpa melibatkan pemerintah pusat. Hal 

ini disebabkan adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku 

di NKRI dengan hukum yang berlaku di negara asing yang 

akan bekerjasama, dimana beberapa gubernur/ walikota dari 

negara asing membuat/ menandatangani kerjasama 

internasional tanpa ‘full power’ dari pemerintah pusatnya. 

(Mukti, 2013, hal. 4) 

Dari pengertian di atas, sederhananya dapat diartikan 

bahwa konsep paradiplomasi mengarah pada kegiatan 

hubungan bilateral antar negara yang dilakukan baik aktor sub-

nasional, pemerintah regional atau lokal yang memiliki tujuan 

tertentu, seperti untuk mempromosikan kepentingan masing-

masing kota/ provinsi tersebut. Paradiplomasi yang sifatnya 

domestik dapat berpengaruh bagi negara atau yang bersifat 

internasional. Kerjasama antar kota ataupun dengan provinsi 

dapat menjadi jembatan penghubung interaksi antar negara, 

baik hasilnya menuntungkan maupun merugikan. 

2. Konsep Sister City 

Sister city atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan 

sebagai kota kembar, yaitu merupakan suatu konsep yang 

menyatukan dua kota di negara berbeda dan administrasi 

politik yang berbeda dalam suatu kerjasama dengan tujuan 

menjalin hubungan budaya dan sosial kemasyarakatan. Kota 

kembar umumnya memiliki kesamaan antara keduanya, baik 

itu persamaan masalah yang dihadapi maupun persamaan 

demografi.  

Tujuan utama dilaksanakannya kerjasama sister city yaitu 

menjembatani hubungan antara masyarakat kota di satu negara 



10 
 

dengan masyarakat kota di negara lain (people to people 

diplomacy). Tidak hanya itu, kerjasama sister city juga 

dijadikan sebagai suatu terobosan dalam mencari pasar dan 

promosi investasi disamping untuk mengoptimalkan potensi 

yang ada. Kerjasama kota kembar disini dimaksudkan sebagai 

hubungan kemitraan antara suatu kota disuatu negara dengan 

kota di negara lainnnya (Supriyanto, 1991). 

Pengertian mengenai kerjasama sister city lainnya yaitu 

hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara 

pemerintah kabupaten, kota, dan kota administratif dengan 

pemerintah kota setingkat diluar negeri. Hubungan kerjasama 

yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan 

yang tetap dan terncana, baik mengenai bidang-bidang yang 

dikerjasamakan, tujuan yang dicapai, konstribusi biaya 

masing-masing pihak, dan lamanya waktu yang diperlukan 

untuk melaksanakan program kegiatan yang dikerjasamakan  

(Jatmika, 2001). 

Kerjasama sister city juga dimaksudkan untuk menjalin 

kerjasama yang menyeluruh ditingkat kota, memjukan 

kebudayaan, dan mendorong perkembangan ekonomi. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam konsep sister city yaitu memperkuat 

kerjasama antar kota-kota yang ada di dunia; menciptakan 

situasi yang dapat mengembangkan ekonomi, serta masyarakat 

dapat mengimplementasikan dan diperkuat; membentuk 

lingkungan dengan masyarakat yang dapat berusaha, belajar, 

bekerja, dan menyelesaikan  masalah bersama secara kreatif 

dalam timbal balik budaya, pendidikan, perkotaan, bisnis, 

profesi, dan pertukaran secara teknik dan proyek. 

 

D. Hipotesa 

Alasan Kota Bandung bekerjasama dengan Kota Petaling 

Jaya adalah sebagai berikut: 
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1. Perbedaan iklim dimanfaatkan Kota Bandung untuk 

mengekspor hasil pertanian 

2. Kota Bandung fokus menjalin kerjasama dengan Kota 

Petaling Jaya dalam bidang ekonomi dan bisnis. 

3. Peningkatan pariwisata melalui tata letak kota seperti 

pembangunan sidewalk dan park destination serta 

perbaikan infrastructure dan public transportation. 

4. Kerjasama dalam bidang pendidikan yaitu pertukaran 

pelajar dan ilmu kebudayaan. 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui alasan Kota Bandung memilih 

untuk bekerjasama sister city dengan Kota Petaling 

Jaya, Malaysia. 

2. Untuk menganalisis kerjasama antara Kota Bandung 

dan Petaling Jaya. 

3. Dengan adanya pengetahuan tersebut dapat menjadi 

tambahan pengetahuan untuk dunia pendidikan, dan 

tujuan utamanya adalah agar mengetahui lebih lanjut 

perihal kelanjutan hubungan diplomatik dan bilateral 

antar kedua kota.  

 

F. Jangkauan Penelitian 

Dalam penelitian ini, dengan faktor kerjasama kedua kota 

yang masih relatif baru penulis akan meneliti pada tahun 2015-

2017. Dimana pada tahun 2015 terjadi beberapa moment yang 

berpengaruh seperti penandatangan MoU dan peresmian tugu 

Bandung di Petaling Jaya dan tahun 2017 merupakan 

kunjungan Petaling Jaya ke Kota untuk kali ke-6 nya. Namun 

demikian, jangka waktu penelitian tidak menutup 

kemungkinan untuk membahas kajian di luar batas sepanjang 
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kajian tersebut masih mempunyai ikatan erat dengan pokok 

permasalahan. 

G. Metode Penelitian 

1. Unit Analisa  

Melihat dari objek penelitian yang dianalisa oleh 

penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini adalah 

Pemerintah kota, berupa lembaga BAPEDA (Badan 

Pembangunan Daerah-Kota).  

 

2. Jenis Penelitian dan Jenis Data 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yang 

penulis gunakan bertujuan untuk membuat deskripsi, 

penjelasan dan gambaran secara sistematis dan akurat terkait 

fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang dianalisa. 

Sedangkan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder atau data yang tersusun dalam bentuk tidak 

langsung. Seperti halnya dokumen ataupun literatur yang 

relevan terkait dengan rumusan masalah yang diteliti. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan yang 

sumbernya berasal dari berbagai literatur yang 

berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal 

ilmiah, surat kabar, laporan media, serta artikel-artikel 

yang terkait dengan objek penelitian yang sedang 

diteliti.  
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b. Penulis juga akan melalukan wawancara, yaitu 

bertemu langsung dengan narasumber maupun via 

komunikasi lainnya apabila terjadi kendala. 

 

H. Sistenatika Penulisan 

Penulisan dalam skripsi ini ditampilkan dalam lima bab, yakni 

meliputi :  

BAB I Bab ini berisi tentang ulasan pemahaman yang 

akan menerangkan berbagai penjelasan mengenai subjek-

subjek penelitian, yang akan dibagi dalam sub mengenai Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teoritis, 

Hipotesa, Metode Penelitian, Batasan Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II Dalam bab ini, penulis akan memaparkan 

tentang gambaran kota Bandung meliputi sejarah, geografis, 

kependudukan, pemerintahan serta keadaan ekonomi dan 

kerjasama sister city dengan kota-kota dari negara lain 

sebelumnya. 

BAB III Membahas tentang gambaran Kota Petaling 

Jaya, sejarah hubungan Kota Bandung dengan Kota Petaling 

Jaya, mekanisme kerjasama Kota Bandung dengan Kota 

Petaling Jaya, serta bidang kerjasama yang dilakukan oleh Kota 

Bandung dengan Kota Petalig Jaya. 

BAB IV Bab ini berisi pembahasan alasan Kota 

Bandung melakukan kerjasama dengan Kota Petaling Jaya. 

BAB V Pada bab ini berisi kesimpulan, penjelasan 

ringkas dari pembahasan permasalahan yang diuraikan pada 

bab sebelumnya. 

 


