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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Pemanasan global menjadi isu yang mendapat perhatian dunia

internasional tahun-tahun terakhir ini. Hal ini ditandai adanya perubahan iklim

dibanyak negara, seperti curah hujan yang semakin jarang terjadi sehingga

menyebabkan ketersediaan sumber air dan bahan pangan semakin menipis. Salah

satu penyebab pemanasan global yaitu eksploitasi lahan hijau secara lebih, untuk

dialih fungsikan menjadi gedung-gedung perkantoran, industri, dan lain

sebagainya, sehingga lahan hijau tersebut semakin berkurang di Bumi ini.

Senyawa kimia atau gas-gas yang dihasilkan melalui pembangunan

industri sangat berbahaya, yaitu seperti karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan

nitrous oksida (N2O). Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang

meneruskan radiasi gelombang pendek atau cahaya Matahari, tetapi menyerap dan

memantulkan radiasi gelombang panjang atau radiasi balik yang dipancarkan

bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer bumi semakin meningkat.1

Penjelasan tersebut menunjukkan indikasi bahwa jika dibiarkan terjadi tanpa

adanya reaksi dari dunia internasional, maka kematian serta berbagai infeksi

penyakit akan mengancam manusia.

Menanggapi isu pemanasan global ini, diadakannyalah konferensi PBB

Tentang Lingkungan Hidup Manusia (Human Environmental) pada tahun 1972 di

1DocSlide. Makalah Protokol Kyoto Berjalan [online] dalam
https://dokumen.tips/documents/makalah-protokol-kyoto-berjalan.html (diakses 10 Januari 2016)

https://dokumen.tips/documents/makalah-protokol-kyoto-berjalan.html
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Stockholm, dengan tujuan membahas masalah lingkungan hidup secara global.

Pada tahun 1992 yakni dalam peringatan 20 tahun sejak pertemuan Stockholm,

digelarkannya lagi konferensi bumi di Rio de Janeiro yang menghasilkan

kesepakatan penandatanganan United Nations Framework Convention on Climate

Change (UNFCCC).2 UNFCCC bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas

rumah kaca (GRK) di atmosfer hingga berada pada tingkat aman.3

Pada saat pertemuan otoritas tertinggi tahunan dalam UNFCCC ke-3

(Conference of Parties 3-COP) yang diadakan di Kyoto, Jepang, sebuah perangkat

peraturan yang bernama Protokol Kyoto4 terbentuk yang ditandatangani oleh 84

negara dan tetap terbuka untuk ditandatangani sampai Maret 1999 oleh negara-

negara lain di Markas Besar PBB, New York. Protokol ini berkomitmen bagi 38

negara industri (negara Annex I) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka

antara tahun 2008 sampai 2012 menjadi 5,2% di bawah tingkat GRK mereka pada

tahun 1990.5 Salah satu dari negara industri tersebut yakni Jepang.

Adapun perjanjian emisi GRK dalam Protokol Kyoto tidak ditekankan

kepada negara non-Annex I (negara berkembang), akan tetapi partisipasi mereka

dibutuhkan yang diketahui dengan istilah “tanggung jawab bersama dengan porsi

yang berbeda” (common but differentiated responsibility). Contohnya Indonesia,

yang turut meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juli 2004. Melalui

partisipasinya, Indonesia menjadi salah satu kekuatan untuk bisa mencapai

2 Ibid
3 Ibid
4 Ibid
5 Website Resmi WWF Indonesia. Negotiation : Kyoto Protocol [online] dalam
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solusikami/negotiation_kyoto_
p.cfm
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pengurangan emisi GRK, karena hal ini tidak terlepas dari Indonesia merupakan

negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, bahkan disebut juga

sebagai paru-paru dunia.

Indonesia menjalin kerjasama lingkungan dengan negara lainnya baik

antarnegara maupun antarkota dari negara lainnya, untuk mengolah lingkungan

dengan baik, serta dapat mengurangi emisi GRK bersama-sama. Salah satu kota di

Indonesia yang menjalin kerjasama lingkungan dengan salah satu kota dari negara

lainnya yaitu Kota Surabaya. Kota Surabaya memilih Kota Kitakyushu dari

Jepang sebagai partner kerjasama lingkungan, dan keduanya tergabung dalam

kerjasama yang disebut Green Sister City.

Green Sister City ditandatangani oleh Wali Kota masing-masing pada

tanggal 12 November 2012 dengan jangka waktu pelaksanaan kerjasama yakni

selama 3 tahun.6 Dalam skala nasional, Kota Surabaya merupakan pusat

pembangunan wilayah Indonesia Timur, sedangkan bersadarkan regionalnya,

Surabaya merupakan ibukota serta pusat layanan dan budaya di wilayah Jawa

Timur. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia.

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tercatat bahwa

pada tahun 2011 jumlah penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 2.757.232 jiwa,

jumlah yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2010, yakni

sebesar 2.738.193 jiwa.7

6 Data Resmi Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Kota Surabaya. Info Kitakyushu
7 Website Resmi Pemerintah Kota Surabaya. Informasi Data Pokok Kota Surabaya Tahun 2012
[online] dalam http://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/files/doc_2065.pdf
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Gambar 1.1

Penandatangan MoU Green Sister City Surabaya-Kitakyushu

Sumber : http://www.iges.or.jp

Kota Surabaya juga merupakan kota pelabuhan terbesar kedua di

Indonesia, serta aktivitas industri yang cukup besar di Indonesia, sehingga Kota

Surabaya merupakan pusat konsentrasi industri, yang berpotensi untuk masa yang

akan datang. Gedung-gedung yang tinggi serta sungai, menjadi bagian yang turut

menghiasi Kota Surabaya.

Jika dilihat dari sejarahnya, Surabaya merupakan kota tertua di Indonesia

sehingga dijuluki Kota Pahlawan. Kota Surabaya pernah mengalami masalah

lingkungan yang cukup besar, yakni ‘banjir sampah’ pada tahun 2001. Akibatnya,

warga menutup Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Keputih, karena kondisi sampah

yang sudah mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat sehari-hari. Kejadian

ini membuat sampah berserakan di setiap sudut Kota Surabaya.

Penutupan LPA tersebut, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya

mencari solusi yang tepat sasaran, berkelanjutan dan dapat memberikan nilai
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tambah bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemkot

Surabaya menyadari bahwa masalah sampah jika dibiarkan akan menjadi masalah

besar yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan keindahan lingkungan.

Pasca kejadian LPA Keputih tahun 2001, Pemkot Surabaya mengeluarkan

program kebijakan terukur untuk mengendalikan masalah sampah, yakni

kerjasama pengolahan sampah rumah tangga menjadi kompos dengan Pemkot

Kitakyushu-Jepang, dimulai tahun 2004 hingga keduanya membentuk Green

Sister City tahun 2012 dengan program pengendalian sampah yang lebih canggih,

mengadopsi metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Selain pengolahan sampah,

Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu juga bekerjasama dalam pengurangan karbon.

Kota Surabaya memiliki jumlah kendaraan yang terus meningkat. Pada

penelitian terdahulu, sebanyak 82,12% emisi CO2 yang dihasilkan di Kota

Surabaya/tahunnya berasal dari kegiatan transportasi.8

Sementara itu, Kota Kitakyushu merupakan kota kecil di bagian utara

Negara Jepang, yang terletak dipersimpangan kunci lalu lintas darat dan laut.

Maka dari itu, Kota Kitakyushu adalah salah pusat industri terbesar di Jepang, dan

pusat perdagangan domestik maupun internasional Jepang. Kota ini merupakan

rumah untuk berbagai industri, sehingga terdapat banyak pabrik dan kilang yang

berjajar di pantai laut.9

Jumlah populasi penduduk Kota Kitakyushu pada bulan Januari 2008

8 Andhita Mustikaningtyas dan Satria Taru Winursita. Low Carbon Model Town (LCMT) sebagai
Pendekatan Pembangunan Perkotaan untuk Mengurangi Polusi Udara Studi Kasus Kota Surabaya
[online] dalam
https://www.academia.edu/8529967/Low_Carbon_Model_Town_LCMT_sebagai_Pendekatan_Pe
mbangunan_Perkotaan_untuk_Mengurangi_Polusi_Udara_Studi_Kasus_Kota_Surabaya_Low_C
arbon_Model_Town_LCMT_As_an_Approaching_of_City_Developing_for_Reducing_Air_Poll
ution_Case_Study_Surabaya_Indonesia
9 Japan-guide.com. Yawata Steel Works [online] dalam https://www.japan-guide.com/e/e4882.html
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adalah sebesar 986.998 jiwa.10 Kota Kitakyushu mempunyai gedung-gedung

tinggi serta sungai yang mengalir yang turut menghiasi kotanya. Pada tahun

1960an ketika Zona Industri Kitakyushu dibangun dan menjadi empat besar zona

industri utama di Jepang, Kota Kitakyushu menghadapi persoalan serius dalam

hal polusi.

Jepang dalam pencapaian kemajuan luar biasa di bidang ekonomi, harus

menghadapi masalah yang besar pula, karena kondisi lingkungan hidup

disekitarnya yang mengalami pencemaran di udara dan di sungai, seperti yang

terlihat pada gambar berikut ini :

Tabel 1.1

10 Data Dari Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya
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Kondisi Lingkungan Kota Kitakyushu-Jepang

Tahun 1960an Sekarang

Sumber : Day2_P3A_1_Kitakyushu.pdf

Berdasarkan tabel diatas, sangat terlihat dengan jelas bahwa betapa

berbahayanya pencemaran lingkungan di Kota Kitakyushu pada tahun 1960an,

maka dari itu, untuk berhasil melakukan transformasi dari grey city to green city

seperti dalam tabel tersebut, Kota Kitakyushu membutuhkan waktu selama 30

Polusi udara
yang kotor
mengakibatkan
penutupan
sekolah

Gambar Teluk
Dokai, laut
kematian,
meneyebabkan
pengikisan
sekrup kapal
serta bakteri
E.coli yang
mematikan

Warga kini
bisa
menikmati
langit yang
biru

Pemulihan laut
dan langit biru
membuat
masyarakat
menikmatinya,
juga berenang
di Teluk
Dokai.



8

tahun. Cara yang diterapkan oleh Pemkot Kitakyushu pada waktu itu adalah

melalui konsep green city, konsep yang menerapkan cara mengelola sampah, air

dan transportasi dengan tepat. Selain itu ada pula eco-model city, yang akhirnya

menjadikan Kota Kitakyushu sebagai kota pertama yang berhasil

mengimplementasikan tindakan spesifik dalam mencapai Low Carbon Society.11

Selain pemerintah, masyarakat di Kota Kitakyushu juga berperan dalam

mewujudkan kebersihan kota.

Sebelum kerjasama Green Sister City Surabaya dan Kitakyushu terwujud,

kedua kota terlebih dahulu menandatangani Joint Declaration pada tahun 1997,

Minutes of Meeting (MoM) tahun 2002, hingga terbitnya Full Power pada tahun

2003. Kerjasama Surabaya-Kitakyushu sempat akan ditingkatkan pada kerjasama

sister city sesuai arahan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), namun karena

berbagai alasan maka draft MoU kerjasama sister city kedua kota belum

ditandatangani.

Namun demikian, kerjasama dalam bidang lingkungan yang telah

dikembangkan tidak terhenti, terbukti dengan adanya program pertukaran staf dan

ahli masalah lingkungan, penanganan sampah (proyek percontohan dalam bentuk

rumah kompos dan keranjang Takakura tahun 2004), dan revitalisasi sungai Kali

Mas pada tahun 2007. Kerjasama penanganan sampah tersebut berhasil

menurunkan lebih dari 20% sampah di Kota Surabaya serta berhasil memberikan

manfaat di bidang ekonomi pada warga yang telah direplikasi diberbagai kota di

Indonesia, Filipina dan Thailand.

11 Data Resmi Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Kota Surabaya
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Meninjau manfaat besar yang telah diperoleh dari kerjasama tersebut,

pihak Pemkot Kitakyushu membuka peluang peningkatan kerjasama bidang

lingkungan ke arah yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu kerjasama dalam hal

low carbon society. Tahap awal dari rencana tersebut yaitu pada November 2010,

delegasi Pemkot Kitakyushu berkunjung ke Kota Surabaya untuk melakukan

pertemuan dengan beberapa institusi terkait di lingkungan Pemkot Surabaya,

untuk mempresentasikan tentang upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai low

carbon society, serta kemungkinan pembentukan kerjasama di bidang tersebut.

Peluang-peluang yang diberikan oleh Pemkot Kitakyushu tersebut,

membuat Pemkot Surabaya berkeinginan untuk menindaklanjuti rencana

kerjasama keduanya, agar dapat memberi manfaat yang besar bagi pelaksanaan

pembangunan Kota Surabaya yang berwawasan luas, dan untuk berkontribusi

dalam hal penanganan masalah lingkungan global. Diharapkan dengan adanya

kerjasama ini, Kota Surabaya akan mendapatkan transfer ilmu dan pengetahuan

dari Kota Kitakyushu yang memiliki para ahli di bidang lingkungan, serta dapat

saling bertukar pengalaman untuk mewujudkan masyarakat rendah karbon.

Memandang keberhasilan dari Kota Kitakyushu dalam pengelolaan

lingkungan, maka pada tanggal 15 Maret 2011, Pemkot Surabaya dan Kitakyushu

telah menandatangani “Joint Statement Meeting on Strategic Environmental

Partnership”, dimana dalam kesepakatan tersebut menyebutkan bahwa kedua kota

akan membangun kemitraann lingkungan strategis yang diarahkan pada

pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan kepentingan kerjasama

jangka panjang maka kedua kota mengembangkan kerjasama Green Sister City
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yang difokuskan dalam bidang lingkungan, yang telah ditandatangani pada 12

November 2012. Bidang-bidang kerjasama yang disepakati antara lain

Masyarakat Rendah Karbon (Low Carbon Society), daur ulang sumber daya,

peningkatan kapasitas pejabat masing-masing kota dan bidang-bidang lain yang

disepakati oleh para pihak secara tertulis.12

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah tersebut, maka

pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi

kerjasama Green Sister City antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah

Kota Kitakyushu-Jepang pada tahun 2012-2015?

1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi

kerjasama Green Sister City antara Pemkot Surabaya dengan Pemkot Kitakyushu-

Jepang pada tahun 2012-2015.

1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini mempunya dua manfaat, yaitu pertama secara praktis,

diharapkan bagi pemerintah Indonesia agar terus memberikan dukungan dan jalan

bagi kota-kota di seluruh Indonesia untuk melakukan kerjasama sister city dengan

kota-kota lainnya diberbagai negara, karena sangat baik menunjang kebersihan

dan kenyamanan lingkungan kota-kota di Indonesia. Selain itu, melalui kerjasama

seperti ini, membuat kota-kota di Indonesia lebih mandiri dalam membangun

wilayahnya tanpa harus menunggu dana dari pemerintah pusat, karena

12 Data Resmi Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Kota Surabaya



11

bekerjasama dibidang lingkungan juga memberikan keuntungan pemberdayaan

masyarakat sekitar, sehingga menambahkan perekonomian di kota itu sendiri.

Manfaat kedua yaitu bagi pihak akademisi, diharapkan skripsi ini mampu

berkontribusi untuk membantu menambah referensi, terutama pada penelitian

studi Hubungan Internasional, bahwa kerjasama internasional tidak selalu antara

state dan state, akan tetapi kerjasama antar kota dari negara yang satu dengan

yang lainnya pun ada, bahkan kerjasamanya meliputi berbagai bidang dan

memberikan kontribusi yang sangat baik untuk kemajuan salah satu pihak atau

pun bersama.

1.5 Kerangka Pemikiran.

1.5.1 Peringkat Analisis.

Ada tiga jenis peringkat analisis, dan yang pertama adalah individu.

Seorang individu dapat mempengaruhi suatu pilihan keputusan kebijakan luar

negeri dalam sistem internasional. Secara psikologi, individu memiliki pengaruh

yang dapat mengubah bentuk keputusan yang diambil oleh individu lain atau

terhadap individu yang bersangkutan. Individu ini merupakan seorang pemimpin

suatu negara. Keadaan yang ada didalam diri seorang pemimpin, seperti mental,

persepsi, keyakinan akan suatu hal, kepribadian, akan mampu mempengaruhi

keadaan dan keputusan seorang pemimpin.13

Peringkat analisis yang kedua adalah sistem internasional. Sistem dipakai

untuk melihat pola-pola interaksi, seperti fenomena terjadinya koalisi, adanya

frekuensi dan waktu dari bentuk kekuatan sistem, stabilitas sistem, respon

13 John T. Rourke. 2009. International Politics on the World Stage. New York : 12th ed, The
McGraw-Hill Companies
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terhadap perubahan institusi politik, dan norma-norma dari tradisi yang

memperlihatkan adanya sistem kemasyarakatan serta bertindak pada hubungan

sosial politik suatu negara. Negara-negara yang berada di bawah sistem

internasional akan dibatasi kekuatan masing-masing negara, karena akan ada

distribusi kekuatan, yang bertujuan agar negara-negara mampu mengendalikan

kekuatannya supaya tidak ada negara yang kuat diantara negara lain dan menjadi

kekuatan yang seimbang dibawah sistem internasional.14

Sistem internasional ini melihat pada kesetaraan kebijakan luar negeri

pada negara-negara yang berada di bawah sistem internasional tersebut.15 Negara-

negara yang berada di bawah sistem internasional akan dibatasi kekuatan masing-

masing negara, karena akan ada distribusi kekuatan, yang bertujuan agar negara-

negara mampu mengendalikan kekuatannya supaya tidak ada negara yang kuat

diantara negara lain dan menjadi kekuatan yang seimbang di bawah sistem

internasional.

Peringkat analisis yang terakhir atau yang ketiga adalah negara, dimana

suatu negara memiliki kewajiban untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara

yang telah disusun oleh pemerintah atas dasar kepentingan bangsa negara. Negara

juga berkewajiban untuk mengontrol masyarakat yang ada dan diarahkan untuk

bersama-sama mencapai kepentingan negara tersebut.16 Dalam level negara ini,

kebijakan luar negeri dapat langsung diambil saat ada pengaruh yang kuat dalam

14 Ibid
15 J. David Singer. 1961. The Level of Analysis Problem in International Relations: Vol. 14, No.
01 [online] dalam
http://sitemaker.umich.edu/jdsinger/files/the_level_of_analysis_problem_in_international_politics.
pdf (diakses 01 Desember 2015)
16 Ibid

http://sitemaker.umich.edu/jdsinger/files/the_level_of_analysis_problem_in_international_politics.pdf
http://sitemaker.umich.edu/jdsinger/files/the_level_of_analysis_problem_in_international_politics.pdf
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internal negara, karena untuk membantu aktivitas dari legislator, kelompok

kepentingan, dan aktor pembuat kebijakan lain, dan dengan cara demikian, akan

mampu mengurangi pemimpin untuk membuat kebijakan atas keinginan pribadi.17

Aktor yang dapat mempengaruhi suatu negara dalam pembuatan kebijakan

luar negeri adalah birokrasi, legislator, orang-orang yang menentang politik,

pejabat politik, masyarakat dan kelompok kepentingan.18

Berdasarkan penjelasan dari ketiga peringkat analisis tersebut, didalam

penelitian ini penulis menyimpulkan untuk tidak menggunakan peringkat analisis

karena penelitian ini tidak menganalisa tentang negara sebagai aktor utama,

melainkan menganalisa Kota Surabaya sebagai aktor utama.

1.5.2 Landasan Teori.

1.5.2.1 Sister City.

Sister City merupakan konsep hubungan perjanjian kemitraan

internasional atau kerjasama antara pemerintah daerah suatu negara, dengan

pemerintah daerah negara lainnya. O’Toole, mendefinisikan sister city sebagai

bentuk kerja sama yang disepakati secara resmi antara dua masyarakat di dua

negara yang berbasis luas.19 Definisi yang lebih khusus digunakan oleh Villers

(2005), sister city yaitu kerjasama strategis jangka panjang antara masyarakat di

berbagai kota atau kota-kota dimana kota mereka menjadi pemeran utama.20

Sehingga secara resmi artinya hubungan sister city harus disetujui otoritas lokal

yang mendukung kegiatan masyarakat.

17 John T. Rourke, Op,cit
18 Ibid
19 Gina Puspitasari Rochman. Op, cit
20 Ibid
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Kerjasama sister city menghasilkan kreativitas dari kedua wilayah untuk

saling belajar, bekerjasama memecahkan masalah melalui pertukaran dalam aspek

budaya, pendidikan, bisnis, teknis, serta dapat membantu dalam pengembangan

ekonomi pada kedua wilayah.21 Program sister city memiliki salah satu tujuan

yaitu untuk menciptakan adanya pemahaman masyarakat dalam memahami

mengenai keadaan bangsa lain dari negara yang berbeda dengan segala bentuk

tradisi, sosial, budaya serta lingkungan mereka. Selain itu, kedua negara ini juga

memiliki kemampuan untuk berbagi mengenai ide-ide, pengetahuan dan nilai-

nilai.

Sister city mempromosikan perdamaian melalui hubungan orang ke orang,

melalui program yang diberikan dan sangat bervariasi, mulai dari program

pertukaran budaya dasar, pengenalan teknik pengolahan lingkungan, untuk

proyek-proyek penelitian dan pengembangan bersama antarkota yang

berhubungan.22 Maka dari itu, kerjasama sister city yang dimaksudkan didalam

penelitian ini adalah kerjasama green sister city antara Kota Surabaya dengan

Kota Kitakyushu.

1.5.2.2 Teori Paradiplomacy.

Paradiplomacy merupakan perilaku masyarakat internasional yang

semakin fleksibel, baik secara institusional maupun individual untuk melakukan

interaksi yang bersifat transnasional, dimana aktor-aktor pemerintahan lokal pun

secara langsung ikut berinteraksi dengan pihak asing dalam kapasitasnya selaku

21Website Resmi Oklahoma Secretary of State. Sister States/Cities [online] dalam
https://www.sos.ok.gov/protocol/sisterStates.aspx
22 Website Resmi Sister Cities Internatiional. What is a Sister City? [online] dalam
http://www.sister-cities.org/what-sister-city

https://www.sos.ok.gov/protocol/sisterStates.aspx
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‘sub-state actors’.

Menurut Ivo Duchacek & Soldatos, paradiplomacy merupakan aktivitas

yang merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan oleh institusi sub

nasional, regional, maupun lokal, untuk kepentingannya. Konsep paradiplomacy

sebagai bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional

dalam suatu negara, mempunyai tujuan yang beragam, seperti : 1) Peningkatan

pemahaman dan kesadaran aktor sub nasional dalam diplomasi, 2) penguatan

kapasitas dan kapabilitas aktor sub nasional, 3) meningkatan rasa tanggung jawab

dan kepentingan bersama dalam keselarasan, serta 4) memaksimalkan proses

pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah dalam berbagai

bentuknya.23

Definisi paradiplomacy lainnya yaitu menurut Takdir Ali Mukti, bahwa

paradiplomacy yaitu hubungan internasional yang mewarnai sistem interaksi

masyarakat dunia pasca regim Westphalia memiliki karakter yang lebih

partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal,

individu maupun kelompok. Namun hubungan transnasional tidak serta merta

menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, akan tetapi melahirkan

sebuah tuntunan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk

melakukan pembagian kedaulatan dalam batas konstitusinya.24 Di Indonesia,

hubungan kerjasama paradiplomacy didukung dengan adanya Undang-Undang

23 Porosilmu.Com. Perkembangan Paradiplomasi Dalam Interaksi Internasional [online]
http://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html (diakses 02
Desember 2015)
24 Takdir Ali Mukti. Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional Dan Paradiplomacy [online]
dalam
https://www.academia.edu/3780172/SISTEM_PASCA_WESTPHALIA_INTERAKSI_TRANSN
ASIONAL_DAN_PARADIPLOMACY

http://www.porosilmu.com/2015/12/memahami-konsep-paradiplomasi-dalam.html
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Nomor 32 Tahun 2004, terkait kewenangan daerah otonom untuk melakukan

kerjasama luar negeri, yang diatur dalam pasal 42 ayat (1).

1.5.2.3 Konsep Sustainable Development.

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan adalah

pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia,

baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi

penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi.

Tujuan tersebut bisa dicapai melalui empat elemen tujuan pembangunan

berkelanjutan : 1) Pertumbuhan dan keadilan ekonomi, 2) pembangunan sosial, 3)

konservasi sumber daya alam (perlindungan lingkungan), 4) pemerintahan yang

baik (good governance).25 Keempat elemen tersebut saling mendukung satu

dengan lainnya, menciptakan tujuan pembangunan yang berkaitan dan

berkelanjutan.

Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan betujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi

manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk

mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa

mendatang.26 Sedangkan menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pembangunan

(yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya

berdasarkan tiga kriteria yaitu : 1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber

daya alam atau depletion of natural resources, 2) tidak ada polusi dan dampak

25 ICPH. Sustainable Development Goals [online] dalam
http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/
26 Askar Jaya. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) [online] dalam
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-
ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf

http://theicph.com/id_ID/id_ID/icph/sustainable-development-goals/
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lingkungan lainnya, 3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resources

ataupun replaceable resource.

Kerjasama Green Sister City Surabaya-Kitakyushu merupakan

pembangunan yang berkelanjutan, setelah kedua kota memulai kerjasama sejak

tahun 1997 dan menghasilkan manfaat seperti pengelolaan sampah yang baik.

1.5.3 Sintesa Teori.

Bagan 1.1

Sintesa Teori

Penjelasan dari sintesa teori diatas adalah dalam rangka mencapai tatanan

lingkungan kota yang baik di suatu negara serta sebagai perannya dalam menjaga

tatanan lingkungan global, maka dibutuhkan kerjasama yang beragam, salah

satunya adalah sister city. Sister city merupakan bagian dari paradiplomacy,

karena merupakan kerjasama kota-kota dari berbeda negara sebagai salah satu

Sister City

Konsep Sustainable
Development

Teori Paradiplomacy

Green Sister City Kota
Surabaya dan Kota

Kitakyushu-Jepang 2012
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aktor hubungan internasional untuk mencapai kepentingan masing-masing, namun

tidak menghapus kedaulatan suatu negara karena diatur menggunakan Undang-

Undang. Dalam kerjasama paradiplomacy yakni Green Sister City Kota Surabaya-

Kitakyushu, seiring dengan perjalanan kerjasama kedua kota yang sudah

berlangsung lama, maka diplomasi yang ambil adalah sustainable development

dalam meningkatkan kerjasama lingkungan kedua kota.

1.6 Hipotesis.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis di dalam penelitian

ini yaitu, green sister city antara Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu-Jepang

disepakati pada tanggal 12 November 2012 dan berakhir pada tahun 2015.

Sepanjang tahun tersebut, implementasi dari kerjasama lingkungan ini yaitu

adanya kegiatan teknik pengelolaan sampah daur ulang untuk diubah menjadi

kompos, yang baru pertama kali di terapkan di Kota Surabaya, yaitu di Super

Depo Sutorejo pada tahun 2013. Implementasi kedua dari kerjasama ini yaitu Low

Carbon Society, yakni konsep penataan kota untuk mengurangi tingginya emisi

CO2 untuk menangani masalah energi dan lingkungan di Kota Surabaya.

1.7 Metodologi Penelitian.

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional.
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1.7.1.1 Green City.

Menurut Wildsmith, green city dapat disebut sustainable city (kota yang

berkelanjutan) atau eco city (kota berbasis ekologi), yaitu kota yang dalam

melaksanakan pembangunan didesain dengan mempertimbangkan lingkungan

sehingga fungsi dan manfaatnya dapat berkelanjutan.27 Selain Wildsmith, ada pula

definisi green city menurut Mori dan Christodoulou, yang mengartikan green city

sebagai kota berkelanjutan.28 Yang dimaksud dengan kota berkelanjutan adalah

sebuah kota yang dalam melakukan pembangunan berasaskan keadilan antara

generasi saat ini dengan generasi yang akan datang.

Berdasarkan definisi tersebut, maka operasionalisasi kerjasama green city

pada penelitian ini yaitu kerjasama green sister city antara Kota Surabaya dan

Kota Kitakyushu, tahun 2012.

1.7.1.2 Pengolahan Sampah.

Menurut Neolaka, pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan

keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis

antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.29 Sedangkan

menurut Alex, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan,

pengangkutan, pemrosesan, pendauran ulang atau pembuangan dari material

sampah.

27SB Rushayati. Green City Model of Bandung Regency West Java. Institut Pertanian Bogor
[online] dalam
http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53682/4/BAB%20II%20Tinjauan%20Pusta
ka.pdf
28 Ibid
29 Yusmiati. Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar terhadap Sosial
Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Fakultas
Ekonomi Universitas Riau [online] dalam Yusmiati file:///C:/Users/buana/Downloads/12177-
23713-1-SM.pdf
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Berdasarkan penjelasan tersebut, maka operasionalisasi pengolahan

sampah dalam penelitian ini yaitu kerjasama Pemkot Surabaya dan Pemkot

Kitakyushu dalam membangun tempat pembuangan sampah (TPS), yang

dilengkapi peralatan yang modern guna memilah sampah sesuai dengan jenis dan

manfaatnya untuk dapat didaur ulang.

1.7.1.3 Low Carbon Society (LCS).

Konsep low carbon society (LCS) dicetuskan pertama kali di Jepang, dan

merupakan usaha pemerintah Jepang untuk mengurangi emisi karbonnya hingga

50%, pada tahun 2050 dari basis emisi yang dikeluarkan di tahun 1990

(baseline).30 Dalam Bahasa Indonesia, konsep ini dikenal pula dengan sebutan

masyarakat rendah karbon. Menurut Lehman, LCS yaitu arah dan agenda

perkotaan yang memperhatikan isu-isu keberlanjutan yang berfokus pada

ketahanan energi.

Definisi lain LCS menurut National Institute for Environmental Studies

tahun 2006, dipaparkan sebagai berikut :311) melakukan tindakan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, memastikan bahwa

kebutuhan pembangunan dari seluruh lapisan masyarakat dapat terpenuhi dengan

baik. 2) Melakukan kontribusi nyata secara global untuk mempertahankan

kestabilan udara dalam atmosfir terkait konsentrasi CO2 dan gas rumah kaca

lainnya, pada level yang tidak membahayakan bagi lingkungan dan makhluk

hidup di dalamnya, 3) mendemostrasikan efektifitas penggunaan energi secara

30 Kaswanto. Low Carbon Landscape [online] dalam
http://kaswanto.staff.ipb.ac.id/tag/masyarakat-rendah-karbon/
31 Jim Skea & Shuzo Nishioka. Policies and Practices for a Low-Carbon Society [online] dalam
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rome2007/docs/Policies%20and%20practices%20for%
20a%20low-carbon%20society.pdf
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baik dan menggunakan sumber energi yang rendah-karbon dan berteknologi

ramah lingkungan dan 4) mengadopsi pola konsumsi dan perilaku yang konsisten

dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang rendah.

Berdasarkan definisi tersebut, maka operasionalisasi konsep ini yaitu pada

tahun 2013, dimana Pemkot Surabaya dan Pemkot Kitakyushu-Jepang sepakat

bekerjasama dengan konsep Low Carbon Society. Data pada tahun 2012,

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Surabaya,

mengakibatkan tingginya kandungan CO2 dalam udara Kota Surabaya. Oleh

karena itu, tingginya emisi CO2 tersebut membutuhkan penanganan khusus agar

tidak menimbulkan permasalahan lebih lanjut.

1.7.2 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptif. Menurut Sugiyono, deskriptif adalah suatu tipe penelitian yang

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi

tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.32 Salah satu tujuan

penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan informasi tentang aspek atau

fenomena-fenomena yang ada.33 Penelitian deskriptif hanya mengamati,

menjelaskan, dan menggambarkan variabel yang menjadi penelitian, tanpa

menguji ataupun mengukur hal tersebut.34

Dalam penelitian ini, tipe penelitian deskriptif digunakan untuk

32 Idtesis.com. Definisi Metode Deskriptif [online] dalam https://idtesis.com/metode-deskriptif/
(diakses 04 Januari 2012)
33 Nancy Nelson Knupfer dan Hilary McLellan. 41.1 What is Description Research [online] dalam
http://www.aect.org/edtech/ed1/41/41-01.html (diakses 06 Desember 2015)
34 Martyn Shuttleworth. Descriptive Research Design [online] dalam
https://explorable.com/descriptive-research-design (diakses 06 Desember 2015)

https://idtesis.com/metode-deskriptif/
http://www.aect.org/edtech/ed1/41/41-01.html
https://explorable.com/descriptive-research-design
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menjelaskan implementasi kerjasama Green Sister City Surabaya dengan

Kitakyushu pada tahun 2012-2015.

1.7.3 Jangkauan Penelitian.

Jangkauan penelitian ini berkaitan dengan seberapa jauh jangkauan

penelitian yang dilakukan atau batasaan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki

batas jangkauan waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Dimulai pada tahun

2012, karena pada tahun tersebut merupakan tahun peresmian kerjasama green

sister city Kota Surabaya dengan Kota Kitakyushu-Jepang, melalui

penandatanganan MoU oleh kedua Wali Kota masing-masing. Sedangkan

penelitian ini di akhiri pada tahun 2015, karena masa berlaku kerjasama ini adalah

selama 3 tahun dimulai dari tahun penandatanganan MoU itu sendiri. Namun

tidak menutup kemungkinan, penulis juga menggunakan data-data sebelum atau

sesudah tahun kerjasama tersebut.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik kualitatif melalui 2 sumber, yaitu data yang diperoleh langsung dari staf

Kantor Bagian Kerjasama Pemkot Surabaya, dan sumber kedua yaitu data dari

studi pustaka, internet serta buku.35

1.7.5. Teknik Analisis Data.

Ada dua jenis teknik analisi data, yang pertama adalah teknik analisis data

kualitatif, dimana teknik analisis kualitatif ini menganalisis mengenai hubungan

35 Pengertian Pakar. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif [online] dalam
http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html (diakses 09
Desember 2015)

http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html


23

atau dampak antara variabel satu dengan yang lain.36 Dalam analisis data kualitatif

ini, penelitian lebih kepada realitas yang terjadi dengan fokus pada proses yang

terjadi pada peristiwa tersebut, dan lebih mengutamakan analisis data dari hasil

wawancara maupun observasi daripada menjelaskan detail dari peristiwa yang

terjadi.37Yang kedua adalah analisis data kuantitatif, yang meggunakan data-data

statistik atau numerik, lebih pada menjelaskan sesuatu dengan mendalam dan

detail mengenai data yang telah didapatkan,38 karena data atau informasi yang

didapatkan berupa angka, maka secara numerik, data tersebut akan dibandingkan

dengan skala dan indikator-indokator tertentu.39

Pada pengertian kedua teknik analisis tersebut, penulis menggunakan

teknik analisis kualitatif, karena penelitian ini akan menjawab mengenai

hubungan dua variabel yang akan dilihat pada proses analisis terhadap data yang

didapatkan.

1.7.6. Sistematika Penulisan.

Bab 1 berfungsi memaparkan hal-hal yang mendasari adanya penelitian ini,

seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka pemikiran, sintesa teori, hipotesis, serta metode penelitian yang terdiri

dari; definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sampai pada sistematika

36 Ibid
37Gumilar Rusliwa Somantri. Memahami Metode Kualitatif, Vol 9 [online] dalam
http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/122/118 (diakses Desember 2005)
38 Antony Fielding. Module 1 : Using Quantitative Data in Research : Concept and Definitions
[online] dalam http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/1-concepts-
sample.pdf (diakses 18 Maret 2016)
39 CDC. Analyzing Quantitative Data for Evaliation [online] dalam
http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief20.pdf (diakses pada tanggal 18 Maret 2016)

http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/122/118
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/1-concepts-sample.pdf
http://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/1-concepts-sample.pdf
http://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief20.pdf
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penulisan.

Bab 2 berfungsi untuk memaparkan implementasi kerjasama lingkungan

antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Kitakyushu.

Bab 3 berfungsi untuk memaparkan implementasi low carbon society

Surabaya dan Kitakyushu.

Bab 4 merupakan penutup dan kesimpulan dari data dan teori yang telah

di analisis pada bab sebelumnya, dan diharapkan bisa memahami kerjasama

lingkungan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota

Kitakyushu.


