
 

BAB III 

UPAYA DAN KERJASAMA KOTA KAWASAKI 
 

Kawasaki merupakan salah satu kota di Jepang yang 

pernah menjadi pusat industri Jepang. Kota ini mengalami 

perbaikan yang pesat setelah bertahun-tahun industri ini 

menyebabkan dampak buruk terhadap kotanya sendiri. 

Kawasaki telah mampu menyeimbangkan ekonomi dan 

lingkungannya sekaligus dalam perindustriannya saat ini. 

Pengalaman besar dari Kawasaki ini menunjukkan bahwa 

perbaikan lingkungan harus berbanding lurus dengan kemajuan 

dan perkembangan suatu kota. 
 

A.  Dinamika Sosial Kota Kawasaki 
 

Kawasaki adalah sebuah kota di Prefektur Kanagawa, 

Jepang, yang terletak antara Tokyo dan Yokohama (wikipedia, 

n.d.). Kota ini merupakan kawasan industri dan menjadi kota 

terpadat ke delapan di Jepang. Seperti kota-kota di Jepang pada 

umumnya, Kawasaki merupakan kota yang baik dalam 

pengelolaan lingkungannya. Selain itu, Kawasaki masuk dalam 

lima kota terbersih dan salah satu dari kota dengan pariwisata 

terbaik di Jepang. 
 

Pada tanggal 1 Oktober 2017, kota ini memiliki 

perkiraan populasi 1,503,690, dengan rumah tangga 716,470 

dan kepadatan penduduk 10.000 orang per km2. Angka ini terus 
berkembang Dari seluruh penduduk Total wilayah kota 

Kawasaki yaitu 142.70 km2 (55.10 mil²). Kawasaki dipimpin 

oleh seorang Walikota Mayor Norihiko Fukuda, yang menjadi 

Walikota terpilih pada 27 Oktober 2013, dan terpilih kembali 

untuk masa jabatan kedua pada 22 Oktober 2017. 
 

Sebagai kawasan industri, di Kawasaki banyak terdapat 

pabrik. Pabrik-pabrik ini mampu mengelola limbahnya dengan 

baik sehingga menjadikan Kawasaki kota yang ramah 

lingkungan. Pabrik-pabrik besar yang ada di Kawasaki 

memproduksi besi dan baja, mesin, dan petrokimia. Sementara 

industri yang sedang berkembang adalah yang berhubungan 
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dengan telekomunikasi, kesejahteraan lingkungan, dan 

pengetahuan hidup (Institute). Banyak pabrik yang 

memproduksi teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperbaiki lingkungan. Salah satunya yaitu Biodigister. 

Biodigister merupakan mesin pengelola sampah. Di Kawasaki, 

mesin ini digunakan mulai dari per rumah, hingga per kawasan, 

tergantung skala yang digunakan. Selain karena teknologi 

canggih yang mampu mendukung keunggulan Kawasaki di 

bidang lingkungan, masyarakatnya pun juga taat dan patuh akan 

peraturan sehingga sadar akan pentingnya lingkungan sehat. 
 

Kota Kawasaki pernah mengalami pencemaran yang 

sangat buruk. Di kawasan Keihen Waterfront misalnya, tahun 
1970 kota ini tertutup oleh asap polusi yang ditimbulkan dari 
transportasi,   pabrik,   dan   sebagainya.   (Municipal   Bond 

Subdivision Financial Affairs Department City of Kawasaki, 
2008) Menyadari risiko yang jauh lebih buruk di masa datang, 

Pemerintah Kota Kawasaki melakukan berbagai upaya untuk 

menciptakan lingkungan yang bebas dari polusi, salah satunya 

yaitu menghimpun sejumlah perusahaan dengan teknologi yang 

ramah lingkungan. Upaya-upaya tersebut membuahkan hasil 

berpuluh tahun ke depan. Di tahun 1997, Kota Kawasaki diakui 

sebagai Eco Town, di bulan November tahun 2002 Kawasaki 

mengadakan Operation of the Zero –Emission Industrial 

Complex, Mei 2003 diakui sebagai Special International 

Enviromental District, dan sejak Juli 2005 Kota Kawasaki 

berhasil mengadakan Eco Industri Forum, serta pencapaian- 

pencapaian lainnya. 
 

Tidak hanya Bandung, Kawasaki juga bekerja sama 

dengan kota di negara berkembang lainnya. Salah satu kota 

yang menjadi partner dari kerja sama sektor lingkungan 

Kawasaki adalah kota Penang, Malaysia dimana kota ini 

mendapatkan pengakuan sebagai kota dengan lingkungan 

terbersih oleh UNEP. Selain itu, Sister City lain dari kota ini 

antara lain Baltimore di USA, Sheffield di UK, Bucheon di 

Korea Selatan, dan sebagainya. 
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Di Kawasaki, masyarakat secara individu memiliki 

konsep untuk memikirkan lingkungan yang baik untuk generasi 

selanjutnya. Anak-anak di Jepang pada umumnya harus dibuat 

senang dan kuat. Hal ini ditunjukkan dengan 60% kurikulum 

pendidikan setara Sekolah Dasar adalah aktivitas fisik. Selain 

itu para siswa yang mengenyam pendidikan setara Sekolah 

Dasar diarahkan untuk berjalan kaki, hal itu tentunya diimbangi 

dengan pembangunan sekolah di setiap pemukiman warga. 

Ketika beranjak ke Sekolah Menengah Pertama dibolehkan 

untuk bersepeda, selanjutnya di Sekolah Menengah Atas 

disarankan untuk menggunakan bis. Selain itu, fasilitas umum 

yang diberikan oleh pemerintah adalah makan siang untuk 

siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hal itu 

dikarenakan pemerintah memastikan agar setiap siswa 

mendapatkan gizi yang baik dan memiliki pola diet. 
 

Kawasaki termasuk salah satu dari 5 kota di Jepang 

yang berhasil menurunkan timbunan sampah 10 gram per 

individu. Salah satu strategi yang diterapkan oleh Kawasaki 

adalah mengatur pola konsumsi tiap-tiap individu di 

masyarakatnya. Jika dibandingkan dengan Indonesia, baik 

Kawasaki atau Jepang secara umumnya memiliki regulasi yang 

jauh lebih detail terkait lingkungan, seperti UU Daur Ulang 

Plastik, UU Daur Ulang Kertas, UU Limbah Baterai. Misalnya 

pada UU Limbah Baterai, baterai yang sudah dipakai 

dikumpulkan dan dibuang secara terpisah. Limbah ini nantinya 

akan dibawa kembali ke pabrik baterai. Hal ini menunjukkan 

Kawasaki sudah lebih maju dalam regulasi pengelolaan 

lingkungannya. Berikut adalah beberapa upaya Pemerintah 

Kawasaki di sektor lingkungan. 
 

B.  Upaya Kawasaki dalam Pengelolaan Lingkungan 
 

Nurihiko Fukuda, dalam pidatonya di Eco Tech Fair 

2018 Kawasaki City, mengatakan bahwa dalam menghadapi isu 

lingkungan dan energi, seperti global warming, Kementerian 

Ekonomi, Perdagangan dan Industri, Kementerian Lingkungan, 

serta agensi dan organisasi lainnya di Jepang mengambil alih 
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untuk mempromosikan inisiatif baru dalam hal inovasi 

lingkungan dan energi. Kawasan pesisir Kawasaki, yang 

terletak di tengah Zona Industri Keihin, telah memainkan peran 

penting dalam mengendalikan perekonomian masyarakat 

Jepang selama lebih dari 10 tahun, yaitu 1960 hingga 1970an. 

Namun, Nurihiko Fukuda mengakui bahwa perkembangan ini 

membawa polusi yang serius termasuk polusi udara dan 

kontaminasi air. Meskipun demikian, melalui usaha yang tekun 

dari perusahaan-perusahaan lokal, masyarakat, dan Kota 

Kawasaki untuk memperbaiki lingkungan, Kawasaki berhasil 

menjadikan langit dan laut kembali biru serta sungai kembali 

memiliki kehidupan. 
 

Kawasaki menandatangani perjanjian dengan 

perusahaan-perusahaan lokal untuk mencegah polusi udara dan 

membuat peraturan yang ramah lingkungan. Sehingga 

perusahaan-perusahaan di Kawasaki berinvestasi secara aktif 

dan menjalankan perkembangan teknologi perbaikan 

lingkungan, sementara masyarakat menanamkan kesadaran 

lebih seperti mengadakan kampanye yang mendidik terkait 

lingkungan. Sebagai hasilnya, Kawasaki dinobatkan sebagai 

top runner antara “environmentally-advanced cities” yang 

berhasil  dalam menciptakan  harmoni  yang seimbang antara 

ekonomi dan lingkungan. 
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Kawasaki terkenal sebagai salah satu kota terbersih di 

Jepang. Kota ini menggunakan teknologi canggih di dalam 

pengelolaan lingkungannya. Keberhasilan Kawasaki dalam 

mengelola lingkungannya yang dulunya terkena polusi berat 

memang tidak semudah membalikkan telapak kaki tangan. 

Pemerintah Kota Kawasaki beserta ahli-ahli Kawasaki secara 

mandiri berupaya untuk mengubah tata wajah Kota Kawasaki 

yang sudah tercemar, baik udara, tanah, maupun air. 

Dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mengembalikan 

kondisi Kota Kawasaki menjadi lebih bersih. Di bawah ini 

adalah beberapa gambar yang menunjukkan perbandingan 

situasi Kawasaki dalam beberapa tahun belakang. 
 

 
 

Gambar 3.4 Perbandingan Situasi Pesisir Kawasaki Tahun 

1966 dengan 2010 
 

Sumber:www.EnvironmentalMeasuresofKawasakiCity.co 

m 

http://www.environmentalmeasuresofkawasakicity.com/
http://www.environmentalmeasuresofkawasakicity.com/
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Gambar 3.5 Perkembangan Sungai Tama 
 

Sumber: www.EnvironmentalMeasuresofKawasakiCity.com 
 

Saat ini, Kawasaki menjadi salah satu pegiat 

lingkungan rendah karbon dan mengajak kerja sama kota lain 

atas dasar salah satu program mereka, yakni membantu kota di 

negara-negara berkembang dalam pengelolaan lingkungan. 

Pencemaran   yang   ditimbulkan   di   lingkungan   Kawasaki 

merujuk pada pengelolaan limbah yang tidak baik. Pengelolaan 

yang dilakukan  pemerintah  setempat  kala itu  belum efektif 

sehingga pencemaran buruk terjadi. Terutama 80% dari total 

emisi CO2  dihasilkan dari sektor industri yang mengeluarkan 
asap, limbah cair, dan sebagainya yang membuat kondisi 

Kawasaki begitu parah. Berikut adalah upaya yang dilakukan 

Kawasaki  dalam  pengelolaan  lingkungannya  (Corporation, 

2011): 
 

1.   Perbaikan Udara Kawasaki 
 

Kota Kawasaki mulai untuk mengembangkan Zona 

Industri Keihin di kawasan pesisir setelah proyek reklamasi 

tanah pada 1913. Industrialisasi meluas ke area pedalaman 

tahun 1930an. Di tahun 1960 dan 1970an, Kawasaki merupakan 

pusat yang mengendalikan tumbuh pesatnya perekonomian di 

Jepang,  dimana  segala  jenis  industri  berpusat  di  kota  ini 

http://www.environmentalmeasuresofkawasakicity.com/
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termasuk baja, listrik, makanan, petroleum, kimia, dan AC. 

Dalam proses industrialisasi ini, polusi berat termasuk polusi 

udara dan pencemaran air terjadi. Polusi udara bersumber dari 

pabrik dan mobil, yang menimbulkan masalah kesehatan serius 

di pemukiman Kawasaki, seperti bronchitis kronis dan 

bronchial asma. 
 

Menghadapi pencemaran berat ini, Kawasaki 

mengeluarkan  berbagai  kebijakan  untuk  mengatasi 

pencemaran, yang didahului oleh pemerintah pusat Jepang. 

Untuk memberikan pertolongan kepada para korban yang 

terkena dampak polusi tersebut, pemerintah kota menempatkan 

para korban di tempat khusus. Selain itu, dilakukan tindakan 

untuk menyaring sumber polusi melalui penandatanganan 

persetujuan untuk mencegah terjadinya polusi, yaitu Peraturan 

Kota Kawasaki dalam Pencegahan Pencemaran. Kerangka 

institusi juga diperkuat. Termasuk membangun divisi di dalam 

pemerintahan kota yang secara khusus mengontrol pencemaran 

yang terjadi, yaitu Pusat Monitor Polusi dan Laboratorium 

Penelitian Polusi yang dimaksudkan untuk memperkuat 

pengawasan terhadap kondisi lingkungan. 
 

Di sisi lain, bisnis mengambil langkah aktif dalam 

berinvestasi tindakan pencegahan polusi, menghasilkan 

perkembangan  berbagai  macam teknologi  dan  teknik  untuk 

mencegah polusi. Bisnis juga berinvestasi pada pelatihan 

insinyur dan teknisi yang memiliki keahlian dalam pencegahan 

polusi serta membangun fondasi teknologi untuk tindakan anti- 

polusi. 
 

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tindakan yang 

dilakukan Pemerintah Kota Kawasaki dari tahun 1960 hingga 

2007 dalam upaya perbaikan lingkungannya: 
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Tabel   3.3   Upaya   Pemerintah   Kota   Kawasaki   di   Bidang 

Lingkungan 1960 hingga 2007 
 

 
Sumber:   City   of   Kawasaki   (Environmental   Technology 

Transferred from Kawasaki City to The World). 
 

Kawasaki mengadakan tindakan yang komprehensif 

terkait pencemaran udara, baik itu mengikuti aturan pemerintah 

pusat  ataupun  melakukan  aksi  yang  bersifat  melengkapi. 
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Peraturan dan aksi tersebut tidak hanya kerangka regulasi 

seperti hukum dan peraturan setempat, tetapi juga dorongan dan 

pedoman ekonomi untuk meningkatkan keaktifan investasi 

sektor swasta  pada pengendalian polusi. 
 

Kota Kawasaki dirancang sebagai Eco Town pertama 

di Jepang dengan  “Rencana  Eco-town  Kawasaki”. Wilayah 

yang direncanakan mencakup seluruh kawasan pesisir sekitar 

2.800 ha dan bertujuan untuk menyeimbangkan sektor industri 

dengan lingkungan. Dalam Kawasaki Eco-Town, perusahaan- 

perusahaan  mempromosikan  untuk  mengubah  aktivitasnya 

menjadi daur ulang-perbaharui pada produksi dan untuk 

menggunakan kembali sampah produk dan industri secara 

efektif sebagai bahan mentah. 
 

Hampir semua program tentang penghematan energi 

dan promosi perbaharuan energi pemerintah daerah 

dipromosikan dengan “Local Vision on New Energy” atau 

“Local Vision for Energy Efficiensy”, dengan dukungan 

finansial dari NEDO. Local Vision on New Energy memberi 

strategi dasar pada energi baru, seperti angin, tenaga surya, 

biomas (kayu, industri hewan, dan agrikultur), yang 

memanfaatkan kondisi regional tiap otoritas lokal. Local Vision 

for Energy Efficiency menunjukkan aksi positif penghematan 

energi, yang mempertimbangkan permintaan-suplai energi 

regional tersebut. 
 

Selain itu, Kawasaki mengeluarkan suatu kebijakan 

bagi kendaraan bermotor. Kebijakan itu dinamakan Rencana 

Pencegahan Polusi bagi Automobile pada 1991. Rencana ini 

direvisi pada 2003 untuk mempromosikan tindakan 

komprehensif mengurangi polusi yang ditimbulkan dari 

kendaraan bermotor, termasuk tindakan pada kendaraan itu 

sendiri (seperti pengenalan kendaraan low emisi, promosi diesel 

yang dapat menyaring udara kotor, dan penggunaan bahan 

bakar yang tidak polutan), jumlah lalu lintas yang dibolehkan, 

dan aturan polusi pada area khusus. 
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2.  Realisasi Rencana Dasar Kawasaki yang 

Terkait dengan Lingkungan (Kawasaki Eco 

Town) 
 

Rencana Dasar ini dirancang oleh pemerintah dalam 

rangka memperbaiki lingkungan Kawasaki. Ketentuan- 

ketentuan dasarnya yaitu; perusahaan harus mengubah tatanan 

menjadi ramah lingkungan, perusahaan berkolaborasi bersama 

demi terwujudnya ramah lingkungan, pengadaan penelitian 

untuk perkembangan kawasan pesisir untuk lingkungan. 

Rencana ini diimplementasikan di seluruh kawasan pesisir 

Kawasaki, yakni 2.800 ha, dengan tujuan memfasilitasi 

perusahaan beroperasi di sana untuk mengembangkan produksi 

dan memasang peralatan baru dari perbaharuan dan daur ulang. 

Tujuan yang lain yaitu menggagas Taman Industri Kawasaki 

Zero Emissions untuk mengurangi dan mendaur ulang sampah. 
 

3.   Industri Teknologi Lingkungan di Daerah 

Kawasaki 
 

Berikut adalah beberapa industri yang beroperasi di tiap 

daerah Kawasaki berdasarkan laporan dari Takekazou Ineou 

Associate Manager: 
 

a.   Asanochou:  Highly  Efficient  Thermal  Otorage  Air 

Conditioning System; Pabrik Daur Ulang Semen 

b.   Ougimachi:    Daur    Ulang    PET    Bottle;    Pabrik 

Contaminated Soil Cleaning, Tenaga Biomass; Pabrik 

Ammonia dari sampah plastik menjadi bahan mentah; 

Pabrik Pembangkit Gas Alam 

c.   Ougijima:  Pembangkit  Listrik  (Mega  Watt)  Tenaga 

Surya  dengan  Output  13  MW;  Pembangkit  Tenaga 

Angin Skala Besar; Pabrik Re-Source Saving, CO2- 
reducing New Type Shaft Furnace 

d. Mizuechou:  Kawasaki  Zero  Emission  Factory 

Complex; Pabrik Daur Ulang Plastik; Pabrik Baterai 

Skala Besar; Pabrik Daur Ulang Kertas Bekas 

e.   Higashi Ougijima: Higashi Ougijima East Park 
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f. Chidori  (Yakou):  Highly  Efficient  Thermal  Power 

Generation Facility Meeting Highest Global Standarch; 

Thermal Power Generation Extheust Heat Provide to 

Surround Businesses 

g.   Ukishima: Pembangkit Tenaga Surya Mega-Watt 
 

4.   Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) 
 

Di Kota Kawasaki, jumlah sampah meningkat 5% per 

tahun selama 5 tahun dimulai dari 1985, ketika terjadi 

pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup masyarakat. 

Pada tahun 2000, Kawasaki mengimplementasikan berbagai 

macam tindakan untuk mengolah limbah padat termasuk 

diantaranya mengurangi ongkos pembuangan sampah, 

pengenalan rancangan tas dari sampah daur ulang, amandemen 

regulasi tentang sampah, dan sebagainya. Sementara itu, di 

tahun 2004 Pemerintah Kota Kawasaki menghentikan 

pengumpulan  sampah,  dan  mengubahnya  ke  sistem dimana 

perusahaan-perusahaan lokal yang membawa ke fasilitas 

pengolahan sampah mereka sendiri. Hingga tahun 2006, kota 

ini menggalakkan aksi 3R dan mengupayakan pengolahan 

khususnya sampah industri. Melalui tindakan ini, jumlah 

sampah perlahan berkurang. Seterusnya hingga tahun 2018, 

upaya-upaya Kawasaki berkembang, seperti bekerjasama 

dengan kota lain di bidang lingkungan, pembagian jenis sampah 

yang semakin detail yakni mencapai 8 jenis, dan sebagainya. 

Beberapa upaya Kawasaki dalam pengolahan limbah padatnya 

adalah: 
 

a.   Taman Industri Kawasaki Zero Emissions 
 

Taman Industri diresmikan sebagai fasilitas dari proyek 

Eco Town di area Kawasaki. Taman ini beroperasi pada 

November 2002. Kegiatan yang berjalan di taman ini antara lain 

mengurangi limbah dari aktivitas komersil sebanyak mungkin, 

meminimalisir beban atau permasalahan lingkungan di taman 

tersebut melalui pengurangan dan pen-daurulang-an limbah 

serta penggunaan energi. Taman ini memperoleh sertifikat 

ISO14001 pada Maret 2005. 
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b.   Daur Ulang Kertas (Sanel Regulator) 

 

Sanel Regulator memproduksi tisu toilet, atau yang 

familiar dengan sebutan „Corelex‟, sebagaimana perusahaan 

produsennya yaitu Corelex Group, yang terbuat dari kertas daur 

ulang. Dengan kemajuan teknologi daur ulang untuk mixed 

paper, yang sulit didaur ulang. Sampah kertas tersebut 

dikumpulkan dari otoritas lokal yang didaur ulang menjadi tisu 

toilet. Produk ini memiliki paten di 16 negara. Pabrik ini 

didirikan di Kawasaki sekitar tahun 2013 dan langsung 

mendapat   sertifikat   sebagai   pabrik   kertas   zero-emission 

pertama dan proyek model pertama bagi recycling society. 
 

c.   Waste   Power   Generation   (Kawasaki   Heavy 

Industries) 
 

Pembangkitan tenaga atau Power generation dari 

sampah adalah membangkitkan tenaga menggunakan uap 

bertemperatur tinggi yang dimulai dari proses insinerasi. Ada 

beberapa tipe dari pembangkit tenaga sampah yang dibagi 

berdasarkan jenis sampah. 
 

Di Jepang sekitar tahun 2006, pembangkit tenaga 

sampah dikenalkan di pabrik insinerator. 293 dioperasikan oleh 

pemerintah daerah dan 32 lainnya oleh perusahaan swasta. 

Tenaga ini dapat menghemat penggunaan bahan bakar 5 – 20%, 

yang berarti mereduksi 160.000 ton CO2 per tahunnya. Dioxin 
dibangkitkan melalui treatment sampah yang bisa men-detox 

pada suhu tinggi. 
 

d.   Incineration 
 

Incineration   atau   insinerasi   merupakan   teknologi 

proses pembakaran. Proses ini dilakukan oleh mesin yang 

mempunyai tungku pembakar. Tungku ini memiliki bentuk 

yang berbeda tergantung karakter sampah yang menjadi obyek. 

Sampah yang sudah melalui tahap pembakaran menghasilkan 

suatu zat yang disebut dioksin. Di Kawasaki, teknologi ini 

meminimalisir munculnya dioksin. Penanganan dioksin dalam 
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pembakaran sampah di Kawasaki dilakukan dengan stabilisasi 

suhu yang tinggi serta pendinginan mendadak untuk mencegah 

terbentuknya senyawa de novo yang menjadi penyebab 

timbulnya dioksin. 
 

e.   Biodigester 
 

Biodigester yaitu suatu sistem atau mesin yang 

mempercepat pembusukan bahan organik dengan membentuk 

biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan melalui 

pembusukan anaerob (Rochmawati, 2016). Biogas dari 

biodigester ini dapat digunakan untuk bahan bakar memasak, 

memanaskan, pembangkit listrik, juga menjalankan mesin. 

Biodigester juga menjadi salah satu alternatif terbaik untuk 

memanfaatkan dan mengurangi jumlah sampah sekaligus 

menghasilkan green energy yang bisa digunakan oleh 

masyarakat. 
 

f.    Pabrik Sampah 
 

Pabrik-pabrik yang terdapat di Kawasaki bukan hanya 

pabrik  industri  teknologi  ramah  lingkungan,  namun  juga 

banyak ditemukan pabrik-pabrik yang dibuat khusus untuk 

membantu proses pengelolaan lingkungan. Salah satunya yaitu 

Pabrik Sampah. Pada dasarnya Pabrik Sampah di Kawasaki 

bukan sebuah pabrik yang mengelola semua sampah. Namun 

pabrik ini merupakan pengelompokan dari sekumpulan pabrik 

yang mengangkut hasil sampah dari TPS masing-masing 

wilayah. TPS di Kawasaki sudah dirancang sedemikian rupa 

sehingga masyarakat membuang sampah ke delapan kelompok 

dalam satu TPS. Teknisnya dimulai dari masing-masing rumah 

yang sudah membagi sampahnya menjadi delapan kelompok, 

yakni sampah organik, plastik, baterai, elektronik, dan 

sebagainya. Sampah-sampah yang sudah dikelompokkan 

diangkut menuju pabrik yang tergolong Pabrik Sampah 

tergantung jenis sampahnya. Misalnya sampah plastik, akan 

diangkut menuju pabrik pengolahan sampah plastik, dan 

sebagainya. 
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Berikut adalah beberapa daftar Pabrik Sampah atau 

Resources Recycling Facilities (Inoue): 
 

a)   Showa Denko K.K, memproduksi material dari 

ammonia yang terdapat di sampah plastik 

b)   DC CO.,LTD., mendaur ulang produk semen 

c)   JFE group companies, menggunakan kembali 

bahan letupan tungku dari sampah plastik 

d)   PET    Refine    TECHNOLOGY    CO.,LTD, 

memproduksi bahan untuk pembuatan produk 

botol PET (plastik) 

e)   SAN-EI  REGULATOR  CO.,LTD,  produksi 

tisu toilet dan tisu campuran kertas bekas 
f)   Taman Industri Kawasaki Zero Emissions 

 

C.  Kota yang Menjadi Sister City Kawasaki 
 

1.   Baltimore, Maryland 
 

Kerja sama Sister City antara Kawasaki dan Baltimore 

bergerak di beberapa bidang, yakni perdagangan, pariwisata, 

pendidikan, kebudayaan, dan perkembangan kota. Kerja sama 

kota kembar ini dituangkan dalam sebuah agreement pada 

tanggal 19 Juni tahun 1979 yang diwakilkan oleh masing- 

masing Walikota, yaitu William Donald Schaefer sebagai 

Walikota Baltimore dan Saburo Ito selaku Walikota Kawasaki 

waktu itu (Kawasaki Baltimore Agreement, 1979). 
 

a.   Perdagangan dan pariwisata: 

a)   Membangun   kesadaran   yang   sama   untuk 
concern terhadap perekonomian kedua kota 

dengan  bertukar  materi  cetak  selama 

kunjungan resmi yang diadakan perwakilan 

masing-masing kota. Jika memungkinkan, 

dapat dihadirkan bantuan dari pihak lain dalam 

upaya kedua kota menjalankan proyek yang 

terkait dengan pengembangan ekonomi. 

b)   Pihak  Kawasaki  akan  mendorong  turis-turis 

Jepang,  terutama  yang  berasal  dari  regional 
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Kawasaki, untuk mengunjungi kawasan 

pariwisata yang ada di Baltimore. Di sisi lain, 

Baltimore  akan  berusaha  menawarkan  turis 

asal Jepang dan Kawasaki khususnya sebuah 

program tour yang mengenalkan turis-turis 

Jepang kepada Baltimore dan penduduk 

aslinya. 

b.   Budaya, Pendidikan, dan Pertukaran Informasi: 

a)   Mengadakan  suatu  pameran  kesenian  dari 

Baltimore dan Kawasaki. 
b)   Mengadakan dan bertukar pameran kesenian 

yang berkaitan dengan kesenian lokal, 

handicraft, dan produk masing-masing kota. 

c)   Mendirikan sister-school (yang setara dengan 

universitas,   sekolah   menengah   atas,   dan 

sekolah menengah pertama). 

d) Mendorong    institusi    untuk    menguji 

kemungkinan  pemberian  beasiswa  bagi  satu 
murid yang menempuh pendidikan di institusi 

pendidikan Baltimore, Kawasaki, atau Tokyo, 

dan menginvestigasi dibentuknya sistem 

pertukaran mahasiswa dan siswa. 

e)   Menyebarkan informasi tentang program Sister 

City melalui media dan cabang organisasi 

internasional  yang  berada  di  lokal  (Rotary 

International, Boys and Girls Scouts, dan 

sebagainya). 

c.   Layanan Komunitas dan Pengembangan Kembali 

Tata Kota: 
a)   Sektor umum dan privat harus didorong untuk 

mengumpulkan informasi yang concern 

terhadap metode manajemen yang berkaitan 

dengan kota dan pengalaman penyelesaian 

masalah pengembangan kota. 

b) Membangun    kontak    langsung    antara 

komunitas  kesehatan  dan  institusi  layanan 
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sosial  dengan  tujuan  bertukar  pengalaman 

spesifik, dalam materi tertulis. 

d.   Pelestarian Lingkungan Manusia: 

a)   Melalui pertukaran literatur mengenai teknik, 

studi, regulasi, serta teks dan dokumen lain, 

sharing pengalaman dalam upaya melindungi 

dan   memperbaiki   lingkungan   manusia   di 

samping mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b)   Memberikan  kesempatan  kepada  perwakilan 

Baltimore atau Kawasaki untuk mengadakan 

pertemuan   penting   baik   nasional   maupun 

internasional    dalam    rangka    perlindungan 

lingkungan, yang diatur masing-masing kota. 

e.   Kegiatan Lain: 

a)  Pada Kawasaki Day setiap tahun, tepatnya 

tanggal 31 Januari, Kota Baltimore akan 

mengirim festive message kepada Kawasaki. 

Hal   yang   sama,   dalam   penyatuan   Kota 

Baltimore, pada 8 Agustus 1729, setiap tahun 
Kawasaki    mengirimkan    festive    message 

kepada Kota Baltimore. 

b)   Bekerja   sama   dalam   pertukaran   produk- 

produk   buatan   masing-masing   kota   dan 

lainnya sesuai keperluan. 
2.   Wollongong, Australia 

 

Kerja sama Sister City antara Wollongong dan 

Kawasaki terbentuk pada 18 Mei 1988 dimana perjanjian ini 

ditandatangani oleh kedua pihak. Kesepakatan ini terbentuk 

pada beberapa bulan sebelum dilakukannya penandatanganan, 

yakni November tahun 1987. Perjanjian ini ditandatangani 

kembali pada tahun 1993 dan 1998. 
 

Pada 2005, kedua pihak memutuskan untuk 

melanjutkan hubungan Sister City ini. Hubungan kerja sama ini 

berfokus pada kebudayaan. Keduanya kerap bertukar 

pengetahuan mengenai budaya dan seni tradisional. Di tahun 

2006  kedua  kota  ini  mengirimkan  seniman-seniman  untuk 
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berkolaborasi dalam sebuah konser yang diadakan untuk 

merayakan Anniversary Australia Japan Year of Exchange 

(YOE). Seniman dari Kawasaki yaitu penyanyi Opera, Mayo 

Amagai serta grup musik dan penari tradisional. Sementara 

Wollongong diwakilkan oleh Wollongon Symphony Orchestra. 

Acara ini juga untuk menggarisbawahi bahwa hubungan kedua 

kota tersebut tetap erat. 
 

Terdapat pula pameran seni yang memperlihatkan 

kerajinan asli dari kota masing-masing, rumah adat Jepang, 

Teahouse di Wollongong Botanic Garden, kerajinan unik dari 

sutera, dan lukisan ubin yang terdapat di Illawara flora dan 

fauna terletak di Kawasaki International Centre, serta kegiatan- 

kegiatan yang bertema kebudayaan lainnya termasuk di bidang 

pendidikan, seperti bekerja sama dengan sekolah lokal di 

Wollongong, mengembangkan Bahasa Jepang di Wollongong 

University dan memfasilitasi mahasiswa serta dosen Bahasa 

Jepang untuk mempelajari budaya Jepang di Kawasaki. 



 

 


