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BAB IV  

ALASAN KERJASAMA SISTER CITY KOTA 

BANDUNG DENGAN KOTA PETALING JAYA 

 

Setiap hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 

Pemerintah daerah tentu memiliki maksud serta tujuan yang 

telah mereka rencanakan. Pemerintah Daerah menjalin 

kerjasama dengan Pemerintahan Daerah lain di luar negeri 

dikarenakan ada agenda tertentu yang dapat meningkatkan 

aspek di wilayahnya. Dengan konsep sister city, Kota Bandung 

memiliki berbagai alasan mengapa akhirnya dapat menjadi 

kota kembar Petaling Jaya, Malaysia. 

A. Perbedaan Iklim Sebagai Peluang Usaha Hasil 

Pertanian 

Sebagai kota sister city, tentu Kota Bandung dan Kota 

Petaling Jaya memiliki banyak kemiripan dalam beberapa hal 

yang digunakan sebagai peluang usaha. Namun, tidak hanya 

persamaan sosial-kuktural dan persamaan masalah yang 

dihadapi yang dapat dijadikan peluang kerjasama. Dijelaskan 

oleh Analis bagian kerjasama Kota Bandung bahwa yang 

perbedaan iklim yang dimiliki oleh kedua kota tersebut 

melahirkan suatu kerjasma. 

Kota Bandung memiliki iklim sejuk dan dapat 

menghasilkan aneka ragam hasil pertanian seperti sayuran dan 

buah-buahan. Segala bidang pertanian tumbuh subur di Kota 

Bandung, terutama di kawasan Lembang. Lain halnya dengan 

yang yang dialami di Kota Petaling Jaya, dimana iklim yang 

relatif tropis dan tanah yang kurang subur mengakibatkan 

minimnya lahan pertanian di daerahnya. 

 Perbedaan yang dimiliki oleh kedua kota tersebut 

digunakan sebagai peluang untuk bekerjasama dalam bidang 

pertanian, Kota Petaling Jaya meminta Kota Bandung 
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mengekspor beberapa sayuran dan buah-buahan hasil 

pertaniannya untuk dikirim ke Petaling Jaya dengan beberapa 

keuntungan yang didapat oleh keduanya. Beberapa keuntungan 

bagi Petaling Jaya yaitu biaya akomodasi yang murah, 

sehingga dapat dijual dengan harga yang relatif rendah pula. 

Sedangkan keuntungan yang didapat oleh Kota Bandung yaitu 

bertambahnya produksi ekspor serta pertamnbahan lahan 

pertanian dan mensejahterakan para petani Kota Bandung 

(Sopha, 2017). 

 Kota Bandung menambah 20 persen lahan 

pertaniannya yang digunakan khusus untuk menanam sayuran 

serta buah-buahan untuk dikirim ke Petaling Jaya. Diakui oleh 

pemerintah Kota Petaling Jaya bahwa sayuran hasil import 

tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Kota Petaling Jaya 

saja, namun juga ke beberapa wilayah di Selangor, dan 

kegiatan tersebut juga manambah pemasukan bagi Kota 

Petaling Jaya (Sopha, 2017). 

 

B. Peluang Bisnis  

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Agus, 

staff bagian kerjasama Pemerintah Kota Bandung, kerjasama 

kota kembar ini dimulai dengan alasan seorang warga Jawa 

Timur bernama Sariman, yang tinggal di Petaling Jaya dan 

merupakan seorang pengusaha disana. Beliau kerap 

mengunjungi beberapa kota untuk mengembangkan bisnisnya. 

Sejak tahun 2001 Kota Bandung membangun Pasar Baru 

Trade Center yang terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata dan 

selesai serta diresmikan oleh Walikota Bandung pada tahun 

2003. Pembangunan Pasar Baru ini dimaksudkan untuk 

memperbaiki dan me-modern-kan pasar Kota Bandung yang 

sebelumnya merupakan pusat perbelanjaan dengan konsep 

tradisional. Pasar ini kini menjadi tempat wisata berbelanja 

favorite untuk para pecinta belanja khususnya bidang fashion 

dan tujuan utama warga asing untuk berbelanja.  
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Pada tahun 2010 Sariman berkunjung ke Kota Bandung 

untuk berbisinis dan singgah ke Pasar Baru Trade Center, 

dengan jiwa bisnisnya yang selalu jeli dalam melihat peluang 

usaha, beliau melihat bahwa pengunjung Pasar Baru tersebut 

banyak yang berasal dari Singapore dan Malaysia. Cukup 

banyak warga Malaysia yang sering berkunjung ke Kota 

Bandung khususnya pasar tersebut, dan Sariman menginginkan 

untuk dapat membangun pasar di Petaling Jaya seperti Pasar 

Baru Trade Center Bandung (Permana, 2017). 

Pada tahun yang sama, setelah diskusi Sariman dengan 

beberapa pihak sub kerjasama di Kota Bandung maupun pihak 

sub kerjasama di Kota Petaling Jaya, pada tahun 2011 

Pemerintah Kota Petaling Jaya melakukan kunjungan ke Kota 

Bandung. Kunjungan pertama Pemerintah Petaling Jaya 

dimaksudkan untuk melihat situasi dan kondisi wilayah Kota 

Bandung. 

Petaling Jaya melihat bahwa banyak warga negara 

Malaysia maupun penduduk asli Kota Petaling Jaya yang 

menetap di Kota Bandung. Berawal dari usulan seorang 

pengusaha bernama Sariman, untuk membuat tempat 

perbelanjaan seperti Pasar Baru Trade Center, Pemerintah PJ 

melihat banyak peluang bisnis lain yang dapat dilakukan 

dengan Kota Bandung, dinilai Bandung memiliki peluang 

usaha yang menjanjikan (Permana, 2017). 

Melihat begitu tertariknya pihak Petaling Jaya terhadap 

bisnis di Kota Bandung, dan dengan pertimbangan beberapa 

pihak dan analis ekonomi politik Kota Bandung maka 

pemerintahan Kota Bandung meyakini bahwa dengan 

kerjasama ini akan semakin meningkatkan ekonomi bisnis 

Kota Bandung. Maka dari itu, Kota Bandung memilih bidang 

bisnis menjadi fokus utama kerjasama sister city dengan 

Petaling Jaya. (Sopha, 2017) 

Kota Bandung memang merupakan kota yang unik dengan 

masyarakat yang juga produktif. Beberapa jenis fashion baik 

sepatu, tas, clothing line, dan jenis lainnya identik dengan 
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sebuah merk ternama, lain halnya dengan Kota Bandung, aneka 

jenis fashion yang dijual tersebut sebagian besar merupakan 

hasil produksi tangan-tangan kreatif masyarakat Kota 

Bandung.  

Dengan sisterm produksi sendiri, tentu harga nya lebih 

terjangkau dan produk yang mereka beli tidak akan mudah 

ditemui di pasar atau toko lain maupun kota lain. Hal tersebut 

yang menjadi daya tarik para pelancong yang berkunjung ke 

Kota Bandung, khususnya wisatawan asing. Dengan 

keunggulan tersebut pula beberapa produk kreatif Bandung 

telah di ekspor ke berbagai negara. 

Kesempatan dan peluang bisnis tersebut yang menjadi 

alasan utama mengapa Kota Bandung mengamini permintaan 

Kota Petaling Jaya dari kunjungannya pada tahun 2011 

tersebut. Kemudian selain peluang bisnis, Petaling Jaya juga 

memiliki keunggulan dalam hal lain yang dapat dianggap dapat 

dijadikan bidang kerjasama yang menguntungkan (Permana, 

2017). 

 

C. Peningkatan Pariwisata Melalui Tata Letak 

Kota 

Kota Bandung dan Kota Petaling Jaya merupakan kota 

pariwisata, dimana kota-kota ini memiliki destinasi wisata 

yang diminati oleh para pelancong dalam negeri maupun luar 

negeri. Kedua kota ini memiliki beragam jenis objek wisata 

yang disuguhkan.  

Sebagai kota periwisata yang kerap dikunjungi oleh 

penduduk dari segala macam penjuru, tentu sarana yang 

disediakan pun harus memenuhi standar guna kenyamanan 

para wisatawan. Kedua kota ini memang ahli dalam bidang 

pariwisata namun mereka menginginkan agar tata letak kota 

atau infrastuktur ditingkatkan demi kenyamanan wisatawan. 

Bandung dan Petaling Jaya memiliki keunggulan dalam bidang 

yang berbeda guna meningkatkankan sektor pariwisata, 
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sebagai kota sister city yang menerapkan kosep sister city 

perbedaan ini dijadikan diskusi kedua belah pihak agar dapat 

saling berbagi pengetahuan dan bekerjasama. 

 Kota Bandung memiliki masalah dalam bidang lalu 

lintas, hampir seluruh bagian kota di Bandung mengalami 

kemacetan setiap hari nya dan kemacetan tersebut meningkat 

saat akhir pekan dan libur nasional, jelas hal itu dapat 

mengganggu kenyamanan wisatawan. Lain hal nya dengan 

Kota Petaling Jaya, dimana kota ini memiliki tata letak kota 

yang baik, wilayah yang bersih serta lalulintas yang lancar. 

 Petaling Jaya selalu mengutamakan infrastruktur kota 

seperti drainase, lalu lintas, serta park destination dan side 

walk. Kota ini menyakini bahwa selain sistem pemerintahan 

yang baik, faktor-faktor tersebutlah yang dapat meningkatkan 

kenyamanan penduduk dan wisatawan. 

Menurut info yang didapat dari bagian kerjasama luar 

negeri pemerintah Kota Bandung, MBPJ mengalokasikan 

RM11.85 juta untuk pemeliharaan penerangan jalan, street 

furniture, paving, lampu hias dan lampu lalu lintas serta 

RM24.26 juta untuk fasilitas umum dan bisnis. Sementara itu, 

pemeliharaan perkantoran dan bangunan mendapat alokasi 

RM7.11 juta, dan RM15.53 juta untuk pekerjaan pemeliharaan 

landscape, pengembangan koridor hijau, pengembangan 

Taman Komunitas Kelana Jaya dan Taman Rimba Riang. 

MBPJ juga akan memastikan bahwa kontraktor yang ditunjuk 

dapat melakukan tugas perbaikan dengan etis, berkualitas dan 

sempurna. Peningkatan ini dilakukan oleh MBPJ guna 

mencapai tujuan agar dapat menyediakan fasilitas umum yang 

baik, lingkungan yang kondusif dan nyaman serta bersih 

(Afeera, 2015). 

Kota Bandung menggunakan keunggulan yang 

dimiliki oleh Petaling Jaya tersebut untuk dibelajari seperti apa 

teknik yang mereka gunakan kemudian dijadikan contoh dan 

diterapkan di Kota Bandung. Namun tidak hanya Bandung 

yang akan mencontoh Petaling Jaya, menurut diskusi dari 
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beberapa pertemuan, Kota Petaling Jaya tertarik dengan konsep 

perhotelan di Kota Bandung untuk meningkatkan bidang 

pariwisata (Sopha, 2017). 

Selain dari bidang infrastruktur Petaling Jaya yang dapat 

mendukung pariwisatanya, adapula  alasan mengapa kedua 

kota ini dapat bekerjasama dalam hubungan sister city. Industri 

perhotelan merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Kota 

Bandung, dan pihak Petaling Jaya tertarik akan hal tersebut. 

Industri perhotelan dan bidang pariwisata memiliki 

keterkaitan yang sangat erat, faktanya bahwa industri 

perhotelan dapat menjadi tulang punggung sebagai pendukung 

pengembangan bidang pariwisata. Di Kota Bandung sendiri, 

banyak industri hotel berkonstribusi dan memiliki implikasi 

bagi pariwisata Kota Bandung. 

Lebih jauh dari pada itu, hubungan industri perhotelan 

dengan bidang pariwisata dapat dilihat pada perkembangan 

ekonomi. Semakin tinggi jumlah wisatawan yang menginap di 

suatu kota maka semakin banyak pula wisatawan tersebut 

menghabiskan waktu, berbelanja, menggunakan transportasi, 

maupun kuliner (Mengetahui Hubungan Industri Perhotelan 

dengan Pariwisata, 2015). 

 Dari beberapa kali kunjungan Petaling Jaya ke Kota 

Bandung, mereka melihat bahwa perhotelan dapat 

meningkatkan bidang pariwisata daerah seperti yang 

diterapkan oleh Kota Bandung. Hal ini menarik pihak Petaling 

Jaya untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya. 

Petaling Jaya melihat bahwa hotel yang berdiri di Kota 

Bandung memiliki tipe yang beragam, dimulai dari hotel melati 

hingga hotel berbintang memenuhi kawasan wisata dan 

perkotaan Kota Bandung. Wisatawan dari seluruh penjuru kota 

dapat dengan mudah mencari tempat menginap di Kota 

Bandung dengan tarif yang relatif beraneka ragam. Pengunjung 

dapat memilih hotel terdekat yang mereka inginkan sesuai 

dengan wilayah mereka berwisata di Kota Bandung dengan 

menyesuaikan budget yang mereka miliki. 
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Dari pengalaman tersebut, Kota Petaling Jaya 

mengharapkan agar kerjasama dalam bidang pariwisata kedua 

kota ini berjalan dengan baik, dilihat banyaknya peluang yang 

akan menguntungkan kedua belah pihak. Kota Bandung dan 

Kota Petaling Jaya sepakat bahwa bidang pariwisata menjadi 

salah satu fokus mereka dalam kerjasama ini.  

D. Pendidikan  

Kedua kota ini, baik Bandung maupun Petaling Jaya 

meupakan kota yang memiliki universitas-universitas terbaik 

di negaranya. Untuk yang ternama saja, Kota Petaling Jaya 

memiliki 14 universitas, diantaranya seperti ITTAR Petaling 

Jaya, KBU International College, Metropolitan College, 

Monash University Malaysia, Olympia College Petaling Jaya, 

PJ College of Art and Design, Prime College USJ, RIMA 

College Petaling Jaya, SEG International, Stamford College PJ, 

Sunway College, Taylor’s College, dan The One Academy of 

Communication Design (Petaling Jaya City Council, 2017). 

Indonesia telah sering mengirimkan mahasiswa atau 

pelajarnya untuk melanjutkan pendidikan di Malaysia, 

begitupun sebaliknya. Sebagai kota yang juga menjadi tempat 

berdirinya universitas-univertas ternama di Indonesia, Kota 

Bandung menginginkan agar Bandung dan Petaling Jaya 

memiliki program khusus dalam pertukaran pemuda tersebut.  

 Pendidikan menjadi salah satu alasan kuat yang 

mendorong Kota Bandung bekerjasama dengan Kota Petaling 

Jaya. Seperti pernyataan dari Walikota Bandung, Ridwan 

Kamil, Kota Bandung berencana agar nantinya moral pelajar 

Bandung khususnya warga Bandung dapat lebih disiplin 

dengan mereka berada dilingkungan yang mendorong hal itu 

(Sopha, 2017). 

Kerjasama dalam bidang pendidikan selalu masuk 

dalam kategori sister city Kota Bandung, khususnya pertukaran 

pelajar. Hanya saja, dengan negara-negara sebelumnya 
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memiliki kendala jarak yang sangat jauh dan menghambat 

terealisasinya program tersebut. Maka dari itu, dengan 

pertimbangan kedua negara yang bertetangga antara Indonesia 

dan Malaysia, Bandung berharap agar dengan bekerjasama 

dengan Petaling Jaya dapat mewujudkan visi tersebut.  

Berikut di atas merupakan alasan-alasan utama 

mengapa Kota Bandung bekerjasama sister city dengan Kota 

Petaling Jaya, Malaysia. Namun dikatakan oleh Analis 

Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Bandung,  Iwan 

Sopha, bahwa alam menjalin hubungan kerjasama dengan Kota 

Petaling Jaya tersebut terdapat peluang dan tantangan yang 

dihadapi. 

Pada November 2017 lalu Kota Petaling Jaya melakukan 

kunjungan ke Kota Bandung, dalam pertemuan tersebuta 

membahas tentang peluang-peluang kerjasama yang dapat 

dilakukan dan menguntungkan kedua belah pihak. Selain 

mengenai local tourism yang selalu dibahas dalam setiap 

kunjungan, dalam pertemuan tersebut lahir beberapa program 

kerja yang akan dilakukan oleh kedua kota pada awal tahun 

2018. 

Hubungan kerjasama kedua kota tersebut memang dinilai 

sangat akrab, terlihat dengan kunjungan dan komunikasi yang 

intens guna membahas peluang kerjasama yang dapat 

dilakukan. Pada pertemuan terakhirnya ditahun 2017, kedua 

kota membahas mengenai kerjasama dalam pertukaran 

pengajar, untuk sementara dimulai dengan pertukaran Guru 

TK. Nantinya, setelah proses seleksi beberapa Guru TK yang 

di Kota Bandung akan dikirim ke Kota Petaling Jaya untuk 

mengajar disana. 

Kegiatan pertukaran jasa pengajar tersebut dilakukan oleh 

kedua kota dengan alasan pertukaran guru merupakan salah 

satu bentuk untuk mewujudkan program Kemitraan Sekolah 

Indonesia-Malaysia. Dengan diadakan program pertukaran 

guru, Kota Bandung lebih mudah mengetahui potensi 
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kerjasama dan kemitraan yang bisa dilakukan dengan sekolah-

sekolah di Malaysia (Sopha, 2017). 

Program yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018 

tepat pada tahun ajaran baru ini telah dipersiapkan dengan 

maksimal. Walau waktu yang dimiliki tidak banyak, namun 

bagi guru-guru yang terpilih untuk diberangkatkan telah 

dilaksanakan pelatihan diberbagai skill yang mereka miliki 

(Sopha, 2017). 

Pertukaran pengajar tersebut tidak hanya berhenti di Guru 

TK, namun akan mencakup hingga dosen universitas. Sebagian 

besar dari sekolah dan universitas Kota Bandung pada 

kenyataannya sangat menginginkan agar dapat menjadi salah 

satu sekolah maupun  universitas internasional terbaik dari segi 

kualitas program yang mereka tawarkan, penelitian yang 

mereka lakukan, dan reputasi yang mereka miliki. Kota 

Bandung meyakini bahwa dengan diadakannya pertukaran 

pengajar dengan Petaling Jaya akan menjadi jendela Kota 

Bandung untuk meraih cita-cita tersebut. 

Pada beberapa kunjungan Kota Petaling Jaya ke Bandung, 

mereka mengatakan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat 

(Puskesmas) yang berada di Kota Bandung jauh lebih maju jika 

dibandingkan dengan bangunan maupun oprational system 

pada Pusat Kesehatan Masyarakat di daerahnya. Atas saran 

yang diberikan oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, Kota 

Bandung berencana untuk membangun Pusat Kesehatan 

Masyarakat disalah satu daerah yang berada di Kota Petaling 

Jaya, dengan minimal 10 persen tenaga kerjanya berasal dari 

penduduk Kota Bandung (Sopha, 2017). 

Tujuan Kota Bandung mengusulkan pembangunan Pusat 

Kesehatan Masyarakat dengan 10 persen tenaga kerjanya 

adalah penduduk Indonesia khususnya Bandung, yaitu untuk 

merealisasikan salah satu program dari Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI) untuk meningkatan daya saing tenaga kerja 

Indonesia (TKI) dalam sektor keperawatan. Disamping itu, 
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Kota Bandung juga memiliki banyak perguruan tinggi dengan 

program studi akademi keperawatan, dengan kerjasama 

tersebut akan membantu perataan profesi keperawatan dalam 

penempatan kerja (Sopha, 2017). 

Nantinya, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan 

pembinaan serta pengawasan terhadap pendayagunaan tenaga 

kesehatan yang akan ditetapkan di Petaling Jaya melalui 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

(PPTKIS). Ridwan Kamil menegaskan bahwa konsep sister 

city memanglah berkaitan dengan government to government, 

namun setiap kerjasama yang dilakukan haruslah dapat pula 

berperan bagi negara dan memanjukan Indonesia (Sopha, 

2017). 

Peluang merupakan kesempatan agar dapat lebih 

memajukan Kota Bandung dalam sektor yang dijadikan bagian 

kerjasamanya. Peluang serta keuntungan yang banyak 

merupakan alasan dari kerjasama sister city suatu kota. 

Semakin banyak persamaan yang dimiliki, baik sosio-kultural 

maupun persamasalah yang dihadapi, semakin mudah dan 

bermanfaat pula kerjasama antar kota tersebut untuk 

dijalankan. 

Beberapa peluang di atas menjelaskan bahwa begitu 

besarnya keuntungan yang didapat oleh Kota Bandung jika 

dapat memanfaatkan dan mengelola kesempatan tersebut 

dengan baik. Peluang-peluang tersebut merupakan bagian dari 

alasan mengapa Kota Bandung melakukan kerjasama sister city 

dengan Kota Petaling Jaya, Malaysia. 

Hubungan bilateral yang dijalankan oleh kedua kota dari 

negara yang bertetangga tersebut memang memiliki begitu 

banyak peluang kerjasama yang dapat dilakukan. Namun, 

diakui oleh Analis Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah 

Kota Bandung bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan 

bagi mereka dalam kerjasama sister city dengan Kota Petaling 

Jaya tersebut. 
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Tantangan yang pertama yaitu mereka harus sangat 

berhati-hati dalam menerima tawaran kerjasama dari pihak 

Petaling Jaya, karena seperti issue yang sering diberitakan di 

dalam negeri bahwa Malaysia kerap meniru kekayaan yang 

dimiliki Indoneia maka Kota Bandung juga mengantisipasi 

akan hal tersebut. Kota Bandung tidak ingin kekayaan khas 

yang mereka miliki justru disalah gunakan oleh pihak lain. 

Kekhawatiran Kota Bandung dimulai ketika pihak Petaling 

Jaya menginginkan agar dibawa untuk melihat pabrik 

pengolahan kulit  yang sangat terkenal di Kota Bandung. 

Petaling Jaya pada saat itu meminta agar dilihatkan peralatan 

yang digunakan, teknik pembuatan, dan meminta agar 

beberapa pengrajinnya dikirim untuk bekerja di pabrik kulit 

yang telah ada di Petaling Jaya (Sopha, 2017). 

Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kota 

Bandung, bagaimana agar mereka dapat tetap saling berbagi 

informasi, ilmu, dan pengalaman namun tidak dipermainkan 

oleh pihak kedua. Tantangannya yaitu membuat semua produk 

dan industri kreatif Kota Bandung memiliki kualitas yang jauh 

lenih baik dan unik sehingga mampu bersaing dengan produk 

manapun sehingga tidak akan ada lagi kecemasan ketika harus 

berbagi kemampuan dengan negara lain. 

Tantangan kedua berkaitan dengan yang pertama yaitu 

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kota 

Bandung. Kota Bandung memang dipenuhi oleh masyarakat 

yang kreatif, namun sumber daya manusia merupakan 

tantangan tersendiri bagi Kota Kembang tersebut. Mereka 

mengkhawatirkan apakah sumber daya manusia Kota Bandung 

dapat meningkat sehingga mampu bersaing di era globalisasi 

ini khususnya dengan Kota Petaling Jaya, yang sebenarnya dari 

segi sumber daya alam Kota Bandung masih jauh lebih kaya 

dan unggul.  

Tantangan selanjutnya yaitu mengenai kuranganya 

sosialisasi tentang sister city Kota Bandung bagi masyarakat 

atau penduduk Bandung sendiri. Kota Bandung merupakan 
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kota dengan kerjasama sister city yang paling produktif dan 

tertua di Indonesia namun hanya sebagian masyarakat yang 

paham tentang apa itu sister city. Banyaknya monumen sister 

city yang dibangun dibeberapa jalan Kota Bandung pun 

masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui. Hal inilah 

yang ditakuti oleh Pemerintah Kota Bandung, bagaimana 

masyarakatnya mampu untuk bersaing sedangkan mereka tidak 

mengetahui mengapa mereka harus bersaing dan meningkatkan 

kemampuan (Permana, 2017). 

Bapak Agus Permana selaku penyusun data dan informasi 

bagian kerjasama Pemerintah Kota Bandung mengatakan 

bahwa sebenarnya kegiatan sister city ini harusnya 

masyarakatlah yang berperan aktif dengan inisiatif-inisiatif 

yang juga seharunya lahir dari masyarakat. Pemerintah hanya 

menyediakan jembatan untuk dilalui oleh masyarakat dalam 

berinovasi. Namun kenyataannya, masyarakat tidak terlalu 

paham tentang kerjasama kota kembar tersebut karena 

minimnya sosialisasi dari pemerintah. 

Tantangan-tantangan yang diuraikan tersebut diharapkan 

dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung agar 

dapat lebih gencar dalam mensosialisasikan program 

kerjasama sister city Kota Bandung. Hal  tersebut sangat 

penting karena apabila Pemerintah Kota Bandung serta 

masyarakatnya dapat saling bersinergi dalam mempromosikan 

potensi pariwisata seperti yang diunggulkan dalam kerjasama 

dengan Petaling Jaya, Bandung tidak akan hanya ditiru namun 

juga dapat mencontoh dan  memperbaiki seta mengembangkan 

potensi yang dimiliki. 

Tidak hanya dilihat sebagai halangan atau kendala, 

tantangan juga merupakan suatu proses evaluasi untuk Kota 

Bandung supaya kedepannya Kota Bandung dapat melakukan 

hubungan kerjasama dengan lebih baik sehingga pandangan 

dunia tentang Kota Bandung sebagai kota sister city dinilai baik 

oleh kota-kota lain, Kota Petaling Jaya khususnya. 
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Peluang dan tantangan merupakan bagian yang dapat 

digunakan sebagai tolak ukur dan penilaian dari alasan suatu 

kerjasama sister city dapat dilakukan. Bukan hanya peluang 

yang banyak yang mendukung terjalinnya kerjasama antar 

kota, namun tantangan juga dapat juga menjadi alasan 

mengapa Kota Bandung melakukan kerjasama sister city 

dengan Kota Bandung, karena dengan adanya tantangan maka 

semakin berkompeten pula kedua kota dalam melakukan 

sebuah kerjasama antar kota tersebut. 


