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PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul FORMULASI 

STRATEGI HUBUNGAN INTERNASIONAL ANTAR DAERAH Dl 

PROPlNSl DKI JAKARTA adalah benar-benar merupakan hasil karya 

penulis sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Sernua sumber data dan 

inforrnasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas. 

Bogor, Maret 2002 
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Tulisan ini tentunya tidak akan dapat tewujud apabila tidak ada 

bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 

rnenyampaikan terirna kasih dan penghargaan yang tulus kepada sernua 

pihak yang telah rnemberikan surnbangan berharga bagi penyelesaian 

tulisan ini. 

Terirna kasih dan penghargaan penulis sarnpaikan kepada Prof. Dr. 

Ir. Bunasor Sanirn dan lr. Imam Teguh Saptono, MM atas kesungguhan 

dan kesabaran dalarn rnernbirnbing penulisan ini. Ucapan yang sarna juga 

penulis sarnpaikan kepada para responden dan rekan-rekan di Biro 

KAKDA Propinsi DKI Jakarta atas kesediannya meluangkan waktu di 

tengah-tengah kesibukan yang sangat padat untuk bertukar pikiran dan 

rnernberikan berbagai bantuan dalarn rangka rnenyelesaikan penulisan ini. 

Penulis rnenyadari bahwa tesis ini tentunya jauh dari sernpurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat 

penulis hargai. 
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KATA PENGANTAR 

Hubungan internasional antar daerah (Municipal International 

Cooperation) atau yang lebih populer dengan istilah sister city, dewasa ini 

telah berkembang luas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 

daerah di berbagai negara. 

Pada awalnya, hubungan internasional antar daerah (HIAD) ini 

diarahkan untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa 

guna mendorong terwujudnya perdamaian dunia. Namun dalam 

perjalanannya, hubungan ini berkembang mencakup aspek yang sangat 

luas, seperti; pengendalian lingkungan, peningkatan prasarana dan sarana 

perkotaan, perbaikan sistem keuangan daerah dan berbagai aspek lain 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak 

hanya itu, HlAD mencakup pula berbagai kegiatan kemasyarakatan 

seperti; kerja sama ekonomi dan perdagangan, pertukaran misi budaya 

dan olah raga serta berbagai bentuk hubungan sosial budaya lainnya. 

Meskipun HlAD telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah di 

berbagai negara, namun pemahaman masyarakat terhadap hubungan ini 

masih sangat terbatas. Demikian pula dengan tulisan yang membahas 

bentuk hubungan ini, baik yang bersifat ilmiah maupun populer. 

Oleh karena itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

kecil untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi 

mereka yang berminat memahami penyelenggaraan hubungan 

internasional antar daerah. 
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