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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hubungan lnternasional Antar Daerah (Municipal International 

Cooperation) atau yang lebih populer dengan istilah sister city pertama 

kali muncul pada tahun 1940-an ketika negara-negara di Eropa Barat 

menyadari pentingnya international understanding untuk menciptakan 

rekonsiliasi dan perdamaian di kawasan tersebut pasca perang dunia 

ke dua (Schep and Angenent, 1995). 

Sejak saat itu, Hubungan lnternasional Antar Daerah (HIAD) 

terus rnengalami perkembangan, terutama setelah mantan Presiden 

Amerika Serikat Dwight Eisenhower mencanangkan people to people 

diplomacy sebagai program nasional pada tanggal 11 September 

1956. HlAD yang pada saat itu hanya menekankan pada kerjasama 

sosial dan budaya, dipandang sebagai wahana yang dapat mendorong 

terwujudnya tata pergaulan dunia yang harmonis, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Eisenhower bahwa, "the sister cities programs is an 

important resources to the negotiations of governments in letting the 

people themselves give expression of their common desire for 

friendship, goodwill and cooperation for a better world for all" (Silalahi, 

1997). 

Keberhasilan HlAD dalam membantu membuka sekat dialog 

dan rnenfasilitasi proses integrasi pada era perang dingin, membuat 
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bentuk hubungan ini menjadi semakin populer dan berkembang pesat 

dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, sampai dengan 

tahun 1989 kerjasama sister city antara daerahlkota di Belanda 

dengan mitranya di Eropa Timur hanya berjumlah 50. Namun pada 

tahun 1994, jumlah tersebut meningkat menjadi 220. Sedangkan di 

Jerman, jumlah hubungan kemitraan antara daerahlkota dengan 

daerahlkota di Eropa Timur mencapai 530 yang berarti naik 3 kali lipat 

dibandingkan tahun 1989. Demikian pula di Perancis yang sejak awal 

tahun 1990-an berkembang jalinan hubungan kemitraan kota dengan 

mitranya di Eropa Timur, khususnya Hongaria, Polandia dan Rumania 

(Schep and Angenent, 1995). 

Di Indonesia, meskipun HlAD baru dimulai pada awal tahun 

1980-an, namun bentuk hubungan ini telah dikenal dan diminati oleh 

banyak Pemerintah Daerah. Menurut Panjaitan (1996) sampai dengan 

tahun 1994 terdapat 40 daerahlkota yang telah menjalin hubungan 

kemitraan dengan kotatdaerah di luar negeri dan jumlah tersebut 

cenderung bertambah seiring dengan semakin terbukanya hubungan 

antar bangsa. 

Perkembangan HlAD ternyata tidak hanya terbatas pada tataran 

jumlah, namun telah mencakup pula lingkup kegiatannya. Apabila 

pada awal pembentukannya lingkup kegiatan terbatas pada bidang 

sosial dan budaya, maka dewasa ini cakupannya telah berkembang 

luas dan kompleks meliputi hampir seluruh aspek yang berkaitan 

dengan kewenangan daerah. 
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Sebagai salah satu propinsi dan sekaligus sebagai lbukota 

Negara Republik Indonesia, Jakarta tidak dapat menghindar dari 

tuntutan kebutuhan untuk menjalin hubungan internasional dengan 

daerahlkota di luar negeri. 

Hubungan tersebut dinilai penting, karena disamping dapat 

meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antar berbagai 

bangsa, juga merupakan wahana untuk mengembangkan pertukaran 

informasi, pengetahuan dan pengalaman diantara para pengelola kota, 

dalam upayanya memecahkan masalah-masalah perkotaan (urban 

problems) yang dihadapi serta meningkatkan kualitas layanan (urban 

services) kepada masyarakat. Hubungan semacam ini juga dapat 

mendorong berkembangnya kerjasama ekonomi dan perdagangan 

setta kegiatan sosial budaya antar warga masyarakat kedua 

kotaldaerah seperti pertukaran misi budaya, olahraga, home-stay dan 

sebagainya. 

Jalinan hubungan luar negeri yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, terutama diwujudkan dalam bentuk 

kemitraan kota dengan daerahlkota di luar negeri yang pada saat ini 

mencapai 13 kota, yaitu ; Jeddah (1979), Rotterdam (1 983), Islamabad 

(1 984), Seoul (1 984), Tokyo (1989), Los Angeles (1 991), Casablanca 

(1 991), Beijing (1 992), Arkansas (1 993), Berlin (1994), New South 

Wales (1 994), Paris (1 995) (Biro KAKDA, 1998). 

Disamping itu, Jakarta aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

organisasi internasional Pemerintah Daerah sepetti International Union 
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of Local Authorities (IULA), United Towns Organization (UJO), Pacific 

Ocean Conggres of Municipalities (PACOM), Organization of Islamic 

Capitals and Cities (OICC), World Association of the Major Metropolis, 

Summit Conference of Major Cities of the World, Mega Cities, City Nett 

(Regional Network of Local Authorities for the Management of Human 

Settlements) in Asia and Pacific, Conference of the World Capitals, 

Asian Pacific City Summit, dan Asian Network of Major Cities (ANMC). 

Meskipun perhatian Pernerintah Propinsi DKI Jakarta terhadap 

hubungan internasional sangat besar, namun dalam kenyataannya 

penyelenggaraan HlAD di lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta 

belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. 

Salah satu kendalanya adalah karena UU No 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yang merupakan landasan 

bagi daerah untuk menyelenggarakan "urusan rurnah tangga daerah" 

.tidak memberikan ruang gerak yang cukup bagi daerah untuk 

rnelaksanakan hubungan luar negeri. Hal ini tercerrnin dari Penjelasan 

Urnum Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa "Kepala 

Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil pemerintah pusat adalah 

penguasa tunggal di bidang pernerintahan di daerah, kecuali bidang 

pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri, dan 

bidang moneter". 

Dalam beberapa hal, ketentuan tersebut menghambat upaya 

pengembangan kerjasama luar negeri di lingkungan Pernerintah 

Daerah, termasuk di Propinsi DKI Jakarta, mengingat setiap kegiatan 
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yang berkaitan dengan kerjasarna luar negeri harus terlebih dahulu 

rnendapatkan ijin dari Pernerintah Pusat. 

Sebaliknya UU Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan 

Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974 justru 

rnernberikan otonorni yang sangat luas kepada daerah untuk 

menyelenggarakan urusan rurnah tangga daerah, termasuk hubungan 

luar negeri. Dernikian luasnya cakupan lingkup wewenang daerah 

dalam bidang hubungan luar negeri, sehingga Pemerintah Daerah 

rnerniliki wewenang di hampir sernua aspek yang berkaitan dengan 

hubungan luar negeri, kecuali politik luar negeri. 

Munculnya UU No. 22 Tahun 1999 yang mernberikan ruang 

gerak jauh lebih luas kepada Daerah untuk rnenyelenggarakan 

hubungan luar negeri, dalarn prakteknya ternyata belurn sepenuhnya 

dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini 

Peraturan Pelaksanaan yang rnengatur HlAD rnasih didasarkan pada 

UU No. 5 ~ a h u n  1974. 

Pada sisi lain, dewasa ini terjadi perubahan paradigma 

hubungan internasional yang sangat rnendasar. Aktor hubungan 

internasional tidak lagi terbatas dalarn lingkup nation-state lagi, akan 

tetapi telah rnencakup pula aktor-aktor lain, terrnasuk local government 

and community. Pengakuan terhadap peranan pernerintah daerah 

sebagai aktor hubungan internasional ini, juga telah diakornodir dan 

dituangkan dalarn Undang-undang No. 37 Tahun tahun 1999 tentang 

Hubungan Luar Negeri. 
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Untuk rnengantisipasi perluasan kewenangan daerah serta 

perubahan paradigma hubungan internasional yang berkembang pesat 

akhir-akhir ini, hubungan luar negeri di lingkungan Pemerintah Propinsi 

DKI yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro KAKDA perlu 

dikaji kembali. 

B ldentifikasi Masalah 

Permasalahan-perrnasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan hubungan internasional 

antara lain sebagai berikut : 

1. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Hubungan Luar 

Negeri di tingkat Daerah yang bersumber pada Undang-undang 

Nomor 22 tahun 1999 sehingga penyelenggaraan hubungan luar 

negeri masih tetap mengacu kepada Peraturan Pelaksanaan yang 

bersurnber pada UU No. 5 tahun 1974. 

2. Berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 kewenangan daerah dalam 

rnenyelenggarakan hubungan internasional pada dasarnya hanya 

sebatas "kepanjangan tangan" Pemerintah Pusat. Segala sesuatu 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan internasional 

antar daerah, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan 

Pemerintah Pusat, sehingga menimbulkan jalur birokrasi yang 

panjang. 

3. Terbatasnya kualitas sumber daya rnanusia di Biro KAKDA rnaupun 

di instansi-instansi lain di lingkungan Pernerintah Propinsi DKI 

Jakarta yang rnemiliki keterkaitan dengan urusan luar negeri. 
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4. Penyelenggaraan hubungan luar negeri di lingkungan Pemerintah 

Daerah Propinsi DKI Jakarta rnasih belum menghasilkan banyak 

rnanfaat konkrit, sehingga tidak jarang rnenirnbulkan sinisrne 

sebagai sarana jalan-jalan ke luar negeri (civic junketing). 

5. Sumber pembiayaan penyelenggaraan HlAD rnasih berturnpu pada 

anggaran Pernerintah Daerah, sedangkan pembiayaan yang 

bersurnber dari masyarakat dan bantuan tehnik (lembaga donor) 

rnasih belurn rnemadai. 

6. Meskipun secara teoritis hubungan luar negeri di tingkat daerah 

terbebas dari persoalan politik, narnun tidak jarang pula muatan- 

rnuatan politik membawa irnplikasi terhadap hubungan tersebut. 

7. Krisis ekonorni yang rnengakibatkan turunnya nilai tukar rupiah 

terhadap rnata uang asing rnenirnbulkan beban pembiayaan yang 

sangat berat bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, mengingat 

sebagian besar komponen penyelenggaraan hubungan luar negeri 

dibiayai dalarn mata uang asing. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perrnasalahan yang rnuncul berkaitan 

dengan penyelenggaraan hubungan internasional antar daerah, rnaka 

penelitian ini akan difokuskan pada upaya menformulasikan strategi 

penyelenggaraan hubungan internasional antar daerah, guna 

merespon perkembangan dinamika hubungan internasional yang 

sangat cepat serta otonorni daerah yang luas, sehingga 
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penyelenggaraan HlAD dapat dilaksanakan dengan baik dan 

membuahkan hasil optimal bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

D. Rurnusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apakah, baik internal maupun eksternal yang 

berpengaruh terhadap penyelenggaraan hubungan internasional 

antar daerah di lingkungan Propinsi DKI Jakarta ? 

2. Alternatif strategi apakah yang dapat dikembangkan ? 

3. Strategi apa yang paling tepat dilaksanakan ? 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dikembangkan berdasarkan pendekatan manajemen 

strategis (Analisis SWOT) dengan fokus kajian pada formulas1 strategi 

yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta dalam menyelenggarakan hubungan internasional antar 

daerah. 

F. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi 

penyelenggaraan HlAD di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi 

peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan hubungan 

kerjasama luar negeri di masa-masa mendatang. Secara garis 

besarnya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi terhadap pelaksanaan hubungan luar negeri di 

lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. 

2. Merurnuskan alternatif strategi penyelenggaraan HIAD. 

3. Merurnuskan dan merekomendasikan strategi penyelenggaraan 

HlAD di Propinsi DKI Jakarta yang dapat rnemberikan manfaat bagi 

pihak-pihak terkait (program's benefiaries and clients). 
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