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ABSTRAK 
Rahmayani, Chanidia Ari. 2017. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Sister Province 

antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto. Skripsi Bagian Perdata, 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dewi 

Sulistianingsih, S.H.,M.H. Pembimbing II:  Windiahsari, S.Pd., M.Pd. 

 

Sister Province merupakan implementasi dari perluasan hak yang 

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri 

urusan pemerintahannya dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia 

sebagai acuannya. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto, Jepang 

merupakan salah satu dari sekian banyak kota/provinsi yang melakukan kerjasama 

yang dijalin pemerintah daerah dengan hubungan kerjasama sister province sejak 

tahun 1985 hingga sekarang dengan Agremeent yang dibuat kedua belah pihak 

sebagai sesuatu yang mengikat dalam konteks perjanjian internasional untuk 

menjalin kerjasama sister province. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian 

sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto (2) Untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sister province antara Provinsi 

Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto.  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah yuridis-

normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan 

perjanjian sister province.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 4 faktor yang membuat 

provinsi Yogyakarta dengan prefektur Kyoto menjalin kerjasama, serta terdapat 

perbedaan dalam penyebutan perjanjian dan tidak jelasnya aturan tentang 

bagaimana jika kedua belah pihak bersengketa serta tidak jelasnya jangka waktu 

pelaksanaan sister province antara Yogyakarta dengan Kyoto. 

Simpulan dari penelitian ini adalah terjadi perbedaan pengucapan serta 

tidak jelasnya jangka waktu pelaksanaan sister province membuat susahnya 

penanangan jika terjadi ketidak sesuaian perjanjian dengan apa yang terjadi di 

lapangan, dan membingungkan bagi sebagian orang apakah perjanjian tersebut 

sudah berakhir aatau belum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

 

Pesatnya perkembangan dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mempengaruhi melambungnya intensitas hubungan antar negara. 

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama 

internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam 

kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat 

dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah  

merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari 

kerjasama internasional  yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama 

yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari 

kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, 

kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional 

meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan 

hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
1
 

Perjanjian internasional menjadi hukum terpenting bagi kerjasama internasional 

bagi bangsa-bangsa di dunia yang sudah lama melakukan hubungan kerjasama

                                                 
1
 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006,  hlm. 34 
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 dengan bangsa lain. Ketentuan tersebut adalah karena perjanjian internasional 

akan mengakibatkan hukum yang  juga sekaligus akan menjalani kepastian hukum 

pada perjanjian internasianal seperti hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban 

antar subjek-subjek hukum internasional. 

Perjanjian internasional sebagai suatu dokumen hukum telah menjadi 

bagian dari keseharian kegiatan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai catatan, 

berdasarkan data yang ada pada Treaty Room Kementrian Luar Negeri, saat ini 

tercatat sekitar 3596 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh enam) perjanjian 

internasional antara Indonesia dengan negara lain termasuk dengan subjek hukum 

internasional lainnya.
2
 

Tujuan-tujuan dari dibentuknya perjanjian internasional antara lain yaitu 

untuk mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara karena pembagian 

kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Selain itu, 

perjanjian internasional juga dapat mencegah atau menghindari konflik yang 

mungkin terjadi. Disisi lain, perjanjian internasional dapat digunakan sebagai alat 

untuk memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka, dan yang terpenting 

adalah untuk mempererat hubungan antar negara di berbagai bidang. 

Perkembangan sejarah perjanjian internasional telah menunjukkan makin 

kompleksnya subjek maupun objek perjanjian internasional. Indonesia pada 

dasarnya cukup fleksibel untuk menerapkan penggunaan nomenklatur dalam 

                                                 
2
 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikas, 

Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 1 
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perjanjian internasional. Nomenklatur yang sering digunakan dalam pembuatan 

perjanjian internasional di Indonesia adalah sebagai berikut
3
: 

1. Traktat (treaty), adalah perjanjian yang paling formal yang 

merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini 

menitikberatkan pada bidang politik dan bidang ekonomi. 

2. Konvensi (convention), adalah persetujuan formal yang bersifat 

multilateral, dan tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi 

(high policy). 

3. Persetujuan (Agreement), adalah perjanjian yang bersifat teknis dan 

administratif. Sifat agreement tidak seresmi traktat atau konvensi, 

sehingga diratifikasi. Nomenklatur ini digunakan secara luas dalam 

berbagai substansi perjanjian bilateral dengan tema kerjasama seperti 

hukum, ekonomi, perlindungan investasi, kerjasama ilmu 

pengetahuan , teknik, kebudayaan, dan sebagainya. 

4. Memorandum Saling Pengertian (Memorandum Of Understanding), 

adalah bentuk lain dari perjanjian internasional yang memiliki sifat 

khas/typical. Pada praktiknya Negara-negara dengan common law 

system berpandangan bahwa MoU adalah tidak mengikat secara 

hukum. Tetapi pada praktiknya di Negara lain termasuk Indonesia 

menekankan bahwa setiap persetujuan antarnegara (termasuk MoU) 

memiliki daya ikat seperti treaties. 

                                                 
3
 Ibid, hlm. 100-120. 
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5. Piagam (Charter), adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian 

internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi 

administratif/suatu organisasi internasional. 

6. Protokol (protocol), adalah suatu dokumen pelengkap instrumen 

perjanjian internasional, yang mengatur masalah-masalah tambahan 

seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.  

7. Perikatan (arrangement) adalah suatu nomenklatur pengaturan 

dalam praktik pembuatan perjanjian internasional di Indonesia 

biasanya digunakan dalam rangka mengatur pelaksanaan teknis dari 

suatu perjanjian internasional yang sudah ada. 

8. Pertukaran Nota Diplomatik (Exchange of Notes), adalah suatu 

pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi 

pemerintah masing-masing Negara yang telah disetujui bersama 

mengenai suatu masalah tertentu. 

9. Letter of Intent, Letter of Understanding dan Memorandum of 

Agreement adalah nomenklatur yang biasa digunakan dalam 

perjanjian-perjanjian bisnis di sektor non  publik (swasta). 

Penggunaan nomenklatur LoI bisa ditemui dalam perjanjian 

kerjasama sister city atau sister province. 

Perkembangan zaman dan semakin dinamisnya interaksi dan intensitas 

hubungan antar negara menjadi semakin meningkat yang antara lain ditandai 

dengan dicapainya berbagai kesepakatan kerjasama baik yang bersifat regional, 



5 

 

 

 

bilateral dan multirateral. Bangsa Indonesia selalu melakukan hubungan dengan 

bangsa lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan bangsa lain, kita menetapkan 

politik luar negeri yang "bebas" dan "aktif". Politik luar negeri bebas aktif ini 

mulai dicanangkan sejak awal merdeka. 

Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menjalin hubungan dan 

kerjasama dengan bangsa mana pun di dunia ini. Bangsa kita tidak membatasi 

hubungan dengan negara-negara barat saja, juga tidak membatasi dengan bangsa-

bangsa timur saja. Indonesia menjalin hubungan dengan semua bangsa di dunia. 

Aktif artinya bahwa bangsa Indonesia selalu berusaha secara aktif dalam usaha 

menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Salah satu dapat terjadinya perjanjian internasional adalah karena tiap 

Negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya maka dari itu negara satu membutuhkan negara lain untuk memenuhi 

kebutuhan dan mengembangkan potensi yang ada dalam suatu negara tersebut 

baik dalam sumber daya alam, teknologi, informasi, energi, perdagangan, dan 

sosial budaya.  

Seiring dengan perkembangan tersebut jika pada awalnya kerjasama 

selama ini hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat namun sekarang Pemerintah 

Daerah dapat menjalin kerjasama internasional. Ketentuan mengenai pelaksanaan 

otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang 

Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa : 
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“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.” 

Selanjutnya, Undang-undang Dasar 1945 memerintahkan untuk 

membentuk Undang-undang Otonomi Daerah agar mengatur mengenai susunan 

dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa: 

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 

undang-undang.” 

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan di atas adalah yang menjadi payung 

hukum bagi pembentukan undang-undang otonomi daerah di Indonesia, sementara 

undang-undang otonomi daerah menjadi dasar bagi pembentukan peraturan lain 

yang tingkatannya berada di bawah undang-undang menurut hierarki atau tata 

urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu berdasarkan 

undang-undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri pasal 1 yang 

menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah salah satu pelaku hubungan luar 

negeri. Demikian pula undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian 

internasional pada pasal 5 yang mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dapat 

membuat perjanjian kerjasama luar negeri. 

Sister Province merupakan implementasi dari perluasan hak yang diberikan 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagai 

acuannya. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kyoto, Jepang merupakan salah 

satu dari sekian banyak kota/provinsi yang melakukan kerjasama yang dijalin 

pemerintah daerah dengan hubungan kerjasama sister province sejak tahun 1985 

http://otonomidaerah.com/dasar-hukum-otonomi-daerah/
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hingga sekarang dengan Agremeent yang dibuat kedua belah pihak sebagai 

sesuatu yang mengikat dalam konteks perjanjian internasional untuk menjalin 

kerjasama sister province. 

Berbagai macam informasi dan hal-hal yang dapat dijadikan suatu 

pembelajaran bagi setiap orang untuk dapat memahami bagaimana cara 

melakukan kerjasama internasional. Dengan diplomasi internasional seperti 

apakah suatu kerjasama sister province ini dapat terjalin dan bagaimana 

Pemerintah daerah membuat kerjasama sister province ini apakah sudah sesuai 

dengan proses dan mekanisme yang ada di Indonesia. 

Latar belakang tersebut adalah alasan peneliti mengangkat dan membahasnya 

dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN 

PERJANJIAN “SISTER PROVINCE” ANTARA PROVINSI 

YOGYAKARTA DENGAN PREFEKTUR KYOTO” 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang meliputi: 

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian sister province 

antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 

2. Terjadinya perbedaan dalam penyebutan perjanjian sister province 

antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 
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1.3  Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan akan dibatasi dalam beberapa masalah yang dianggap 

menjadi masalah utama dan perlu dikaji lebih dalam lagi untuk mendapatkan 

penjelasan yang lebih lengkap dan tidak terlalu meluas hingga mengaburkan 

tujuan penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat 

dibatasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana terjadinya suatu perjanjian antara Provinsi Yogyakarta 

dengan Prefektur Kyoto 

2. Menyinggung mengenai perbedaan penyebutan perjanjian Provinsi 

Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 

1.4   Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian 

sister province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur 

Kyoto? 

2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sister province antara Provinsi 

Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto? 
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1.5  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujan untuk : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi 

terjadinya perjanjian sister province antara Provinsi Yogyakarta 

dengan Prefektur Kyoto 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sister 

province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 

1.6  Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

  Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut: 

(1) mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum peneliti 

selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan 

yang terjadi di lapangan; 

(2) memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembang ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum 

internasional khususnya perjanjian internasional mengenai Sister 

Province/Sister City; 

(3) Menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya. 
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2) Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: 

a. Bagi Peneliti  

(1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

dan menambah wawasan hukum internasional tentang 

bagaimana prosedur dan mekanisme perjanjian Sister 

Province/Sister City serta apa saja manfaatnya bagi suatu 

daerah; 

(2) Memberikan informasi tentang apa saja yang menjadi   syarat 

penting dalam membuat perjanjian internasional. 

b. Bagi Masyarakat Indonesia 

(1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang sister province/sister city atau menambah 

pengetahuan masyarakat mengenai adanya perjanjian 

kerjasama sister province/sister city. 

c. Bagi masyarakat Kyoto 

(1) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang apa 

itu sister province/sister city serta meningkatkan kunjungan 

ke Indonesia lebih tepatnya Yogyakarta agar dapat 

mensukseskan kerjasama sister province. 

d. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 

(1) Hasil penelitian ini dapat membuat Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakata lebih banyak membuat kerjasama 
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dengan Kyoto sebagai salah satu upaya untuk membangun 

wilayah Yogyakarta. 

e. Bagi Pemerintah Prefektur Kyoto 

(1) Hasil penelitian ini dapat membuat Pemerintah Prefektur 

Kyoto dan Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah 

Yogyakarta mempererat kerjasama sister province dengan 

saling berkunjung dan membuat program-program yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

 

1.7  Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran, dan daftar tabel. 

b. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta 

penutup. 

Bab yang pertama adalah pendahuluan. Dalam Bab ini adalah bab 

pertama dalam skripsi. Pada bagian pendahuluan memuat uraian tentang 

latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan 
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masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti, serta manfaat 

penelitian. 

Bab yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini 

berisi mengenai tinjauan-tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu, 

teori kebijakan publik, teori transsasional, konsep kerjasama internasional, 

konsep perjanjian menurut KUH Perdata, konsep perjanjian internasional 

menurut konvensi wina 1969, konsep perjanjian internasional menurut UU 

No 24 Tahun 2000. 

Bab ketiga berisi tentang penjabaran dari metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti. Metode penelitian tersebut memuat mengenai 

jenis penelitian, metode pendekatan, jenis data yang peneliti gunakan, 

sumber data, instrumen data,  teknik pengumpulan data serta analisis data. 

Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan 

mengenai data-data yang diperoleh saat melaksanakan penelitian mengenai 

perjanjian Sister Province antara DIY Yogyakarta dengan Kyoto dalam 

pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi yang 

berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan juga memuat saran 

dari peneliti yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait perjanjian 

Sister Province antara DIY Yogyakarta dengan Kyoto dalam 

pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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c. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar 

pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 

Sedangkan lampiran digunakan untuk mendapatkan data keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 
 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang, belum ada penelitian sebelumnya dengan 

judul “Perjanjian “Sister Province” Antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur 

Kyoto”, Tujuan pencantuman studi pustaka adalah sebagai pembanding agar 

terdapat kebaharuan di dalam penelitian. Studi pustaka ini juga dimaksudkan 

untuk menampilkan karya-karya orang lain yang dijadikan acuan oleh peneliti. 

Di bawah ini peneliti mencantumkan sejumlah literatur yang sesuai dengan studi 

pustaka yang pertama yaitu skripsi dari Wuri Mulyandari dengan judul 

“Pelaksanaan Kerjasama Kota Kembar (Sister City) untuk Pengembangan Kota 

dalam Rangka Otonomi Daerah (Studi Kasus Kerjasama Sister City Semarang-

Brisbane”. Penelitian ini meneliti tentang Pelaksanaan kerjasama Pemerintah 

Daerah dengan pihak luar negeri merupakan satu dari sekian upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya sebagai 

bentuk kesungguhannya menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri 

adalah kerjasama kota kembar atau di Indonesia biasa disebut dengan Sister City. 

Merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan 

kerjasama sister city yang telah disebutkan di atas, yaitu salah satunya prinsip 

efektifitas, perlu ditelaah keefektifian dari kerjasama ini agar apa saja yang telah
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 dirumuskan dalam MoU sister city tidak merupakan suatu hal yang tanpa manfaat 

terutama untuk pengembangan kota Semarang maupun kota Brisbane sendiri.  

Yang kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Indra Cahya Nugraha dengan 

judul “Realisasi dan Manfaat Kerjasama Sister Province dengan Kyoto Bagi 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini meneliti tentang Hubungan 

kerjasama antara Pemerintah Propinsi DIY dengan Prefektur Kyoto, Jepang, telah 

terjalin sejak tahun 1985 tepatnya pada tanggal 16 Juli 1985 bersamaan dengan 

ditandatangani persetujuan untuk pembentukan Hubungan Kerjasama 

Persahabatan (MoU) antara kedua pemerintahan propinsi oleh Sri Paku Alam VIII 

selaku Wakil Gubernur dan Yukio Hayashida selaku Gubernur Kyoto Prefecture, 

Jepang. Kerjasama sister province DIY-Prefektur Kyoto dilatar belakangi oleh 

halhal antara lain adanya keinginan Gubernur Kyoto Prefecture Hayashida Yukio 

yang banyak mengetahui tentang Propinsi DIY sewaktu bertugas di Yogyakarta 

selama Perang Dunia II. Keadaan ini didukung oleh adanya hubungan pribadi 

antara Gubernur DIY Hamengku Buwono IX dengan Gubernur Kyoto. Secara 

teoritis, kerjasama antar daerah umumnya dan kerjasama dengan daerah di luar 

negeri khususnya dipandang bermanfaat apabila dapat menumbuhkan 

persahabatan (friendship) dan saling pengertian (mutual understanding) bagi 

masyarakat kedua daerah yang bekerjasama. Perbedaan kebudayaan, keadaan 

geografis, dan ekonomi harus dapat menjadi pendorong kemajuan kerjasama 

tersebut. Faktor penghambat seperti jarak fisik geografis kedua negarasudah 

bukan merupakan masalah lagi dikarenakan kemajuan teknologi yang membuat 

komunikasi jarak jauh menjadi makin mudah dan murah. Dengan pokok 



16 

 

 

 

permasalahan ”Bagaimana realisasi program-program kerjasama dan manfaat apa 

saja yang diterima oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

terjalinnya kerjasama Sister Province dengan Prefektur Kyoto?”.  

Yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Hendry Sutrisno dengan 

judul “Kepentingan Prefektur Kyoto, Jepang Dalam Kerjasama Propinsi Kembar 

Dengan Propinsi DIY”. Penelitian ini meneliti tentang kunjungan-kunjungan yang 

dilakukan oleh prefektur Kyoto ke DIY ataupun sebaliknya, merupakan kegiatan 

yang rutin dilakukan untuk kembali membicarakan kelangsungan kerjsama sister 

province tersebut. Karena pada hakikatnya kerjsama ini akan berlangsung 

selamanya tanpa ada batasan waktu sehingga perlunya menggali potensi daerah 

yang lebih luas lagi. Mutual understanding antar keduanya pun terlihat ketika 

pihak yang terkait bahu membahu untuk membantu mitra nya apanbila tertimpa 

musibah seperti Gempa Bumi tahun 2006 Yogyakarta dan Gempa serta Tsunami 

Jepang tahun 2011 silam. Pihak prefektur Kyoto Jepang juga melakukan 

pengiriman tenaga ahli seperti dalam perbaikan candi Boko setelah terjadinya 

gempa, serta tempat-tempat lain di Provinsi DIY yang rusak akibat gempa. 

Kunjungan dari Prefektur Kyoto juga dilakukan setiap bulan September, dimana 

pada bulan ini diadakan pameran seni lukis anak dari kedua belah pihak yang 

kemudian akan dipamerkan di masing-masing negara. Pemberian beasiswa badi 

mahasiswa jurusan bahasa Jepang UGM selalu dibuka oleh pihak Kyoto untuk 

melanjutkan studi di Jepang. Bahkan di tahun 2011 sudah direncanakan untuk 

diadakannya Annual Exchange Programm bagi Universitas swasta yang ada di 

DIY termasuk UMY.  Kerjasama sister province ini bahkan sudah memasuki 
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peringatan ke 27 tahun dilaksanakan sejak MoU disahkan pada 16 Juli 1985 dan 

akan berlaku selamanya. Dengan pokok permasalahan “Apa kepentingan 

Prefektur Kyoto Jepang dalam kerjasama Sister Province dengan DIY, Indonesia? 

1. Tabel 2.1: Orisinalitas Penelitian 

No. Penulis Terdahulu Orisinalitas 

1. Wuri Mulyandari dengan judul 

skripsi “Pelaksanaan Kota 

Kembar (Sister City) Untuk 

Pengembangan Kota Dalam 

Rangka Otonomi Daerah (Studi 

Kasus Kerjasama Sister City 

Semarang-Brisbane)”. 

Jangkauan penelitian dari 

penulisan ini dititik beratkan pada 

penerapan konsep efektifitas 

dengan indikatornya berdasarkan 

pencapaian tujuan dari kerjasama 

sister city Semarang-Brisbane, 

bagaimana sebaiknya 

pengambilan kebijakan yang 

tepat  berkaitan dengan kerjasama 

ini agar memberikan manfaat 

yang dapat dirasakan dan dilihat 

oleh seluruh lapisan masyarakat, 

serta bermanfaat untuk 

pembangunan dan pengembangan 

Kota Semarang di berbagai 

bidang yang dicantumkan dalam 

kesepakatan kerjasama tersebut.  

Jika dalam penelitian Wuri 

Mulyandari membahas tentang 

pelaksanaan sister city dalam rangka 

otonomi daerah yang pada dasarnya 

adalah ruang lingkup hukum tata 

negara-administrasi negara,  

Jangkauan penelitian ini dititik 

beratkan pada isi perjanjian Sister 

Province antara Yogyakarta dengan 

Kyoto ditinjau berdasarkan hukum 

internasional serta meneliti tentang 

bagaimana kedua belah pihak dapat 

melaksanakan perjanjian tersebut. 

Dalam hal ini maka jangkauan 

penelitian adalah mencari data 

tentang kapan perjanjian itu dibuat 

serta bagaimana isi dalam perjanjian 

tersebut yang terdapat dalam MoU 

yang ditandatangani oleh kedua 

belah pihak yang nanti akan diteliti 

dan dijabarkan dalam penelitian ini. 

2. Hendry Sutrisno dengan judul 

skripsi “Kepentingan Prefektur 

Kyoto, Jepang Dalam 

Kerjasama Propinsi Kembar 

Dengan Propinsi DIY”. 

Jangkauan penelitian dari 

penulisan ini dititik beratkan pada 

kepentingan Prefektur Kyoto 

melalui kerjasama sister province 

dengan Provinsi DIY, sehingga 

akan dapat ditemukan hal-hal apa 

saja yang telah dilakukan oleh 

Jika dalam penelitian Hendry 

Sutrisno meneliti tentang 

kepentingan Prefektur Kyoto dengan 

Provinsi Yogyakarta, Jangkauan dari 

penelitian ini adalah tentang 

bagaimana mekanisme perjanjian 

dan tata cara melakukan perjanjian 

sister province antara Provinsi 

Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 



18 

 

 

 

Kyoto Prefecture dalam 

kerjasama dengan DIY, misalnya 

dapat dilihat dari program-

program kerjasamnya serta 

kunjungan-kunjungan yang 

merupakan bagian dari isi MoU.  

3. Indra Cahya Nugraha dengan 

judul skripsi “Realisasi dan 

Manfaat Kerjasama Sister 

Province dengan Kyoto Bagi 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. Jangkauan 

penelitian dari penulisan ini 

dititik beratkan pada bagaimana 

Kerjasama Sister Province 

dengan Prefektur Kyoto dapat 

memberikan manfaat bagi 

Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Jika dalam penelitan Indra Cahya 

Nugraha meneliti tentang bagaimana 

kerjasama sister province antara 

Yogyakarta dengan Kyoto apakah 

dapat memberikan manfaat bagi 

Yogyakarta, Jangkauan penelitian ini 

dititik beratkan pada perjanjian 

kerjasama yang terjalin antara 

Prefektur Kyoto melalui kerjasama 

sister province dengan Provinsi 

Yogyakarta, disini peneliti akan 

meneliti bagaimana perjanjian 

tersebut terjadi dan apa kendala saat 

membuat perjanjian tersebut. 

 

 

2.2  Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Kebijakan Publik 

2.2.1.1.Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan 

persoalan tersebut disusun (constructed) dan didefinisikan, dan bagaimana semua 

itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan 

publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari 

tindakan aktif (action) dan pasif (inaction) pemerintah”.
4
  

                                                 
4
A Heidenheimer, dkk, Comparative public policy : The politics of social choice in America, 

Europe, and Japan, New York: St. Martin’s Press, 1990, hlm 3 
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Definisi kebijakan publik yang paling populer atau dikenal adalah 

pendapat dari Thomas R. Dye, 1995 dalam Agustino
5
 yang berbunyi kebijakan 

publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak 

dikerjakan. Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu 

maka harus memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua 

tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah 

saja.  

Menurut James A. Anderson dalam Subarsono
6

, kebijakan publik 

merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah”. 

Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono
7
 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.  

Berdasarkan definisi-definisi kebijakan publik yang dipaparkan di atas, 

maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut:  

a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan 

praktik/pelaksanaannya, 

b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta, 

c. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Dari arti kebijakan saja, kebijakan publik dapat didefinisikan  adalah 

keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak atau bersifat garis besar 

secara keseluruhan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan 

                                                 
5
 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta: Bandung, 2012, hlm 7 

6
 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi, 2005, hlm 2 

7
 Ibid 
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yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, 

yakni mereka yang menerima mandat atau perintah dari publik atau dari 

masyarakat dan biasanya melalui proses pemilihan untuk bertindak atas nama 

rakyat. Selanjutnya, kebijakan publik akan dimlaksanakan oleh administrasi 

negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.
8
 

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan yang 

lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran 

dan struktur pelaksana. Siklus kebijaksanaan publik sendiri bisa dikaitkan dengan 

pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana 

keterlibatan publik dalam setiap tahapan kabijakan bisa menjadi ukuran tentang 

tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat. Sehingga publik mengetahui apa 

yang menjadi agenda kebijakan, yakni serangkaian persoalan yang ingin 

diselesaikan dan prioritasnya, selain itu publik dapat memberi masukan yang 

berpengaruh terhadap isi dari kebijakan publik yang akan dilahirkan.
9
 

2.2.1.2. Kebijakan Publik dalam Sister Province 

Kebijakan publik membantu menjelaskan bahwa kerjasama sister 

province, yaitu pada kerjasama sister province Yogyakarta dengan Kyoto, tidak 

hanya menguntungkan bagi pemerintah daerahnya saja, tapi juga dapat membantu 

kerjasama aktor lain seperti hubungan internasional antara negara (pemerintah 

pusat). Bagi negara kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah 

                                                 
8
 Wayne Parsons, Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta:  

Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 15 
9
 Ibid. 
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semakin meningkatkan citra hubungan kerjasama internasional antar Negara 

tersebut dan bagi Indonesia kerjasama sister province ini merupakan sarana yang 

tepat untuk menawarkan peluang usaha dan potensi investasi proyek 

pembangunan nasional dan daerah, serta kepentingan publiknya. 

Key features of local government international relationships–international 

relationships are, as a whole, described having the following characteristics:  

1. They involve two or more local governments in different countries 

which make a commitment to link up  

2. They are based on a relationship which is cemented by the signing of a 

formal agreement These relationships are usually intended to be 

indefinite or long-term  

3. Each relationship is generally not limited to a single project  

4. The relationships usually display some concrete examples of success.
10

 

Yang  bahwa kunci dalam pemerintah daerah yang membangun 

kerjasama internasional harus melibatkan 2 atau lebih pemerintah daerah dari 

negara yang berbeda. Kerjasama ini bersifat formal dan biasanya kerjasama ini 

bersifat jangka panjang, serta kerjasama tersebut tidak berbatas hanya pada satu 

proyek saja tetapi dapat melibatkan banyak proyek dalam suatu kerjasama, dan 

biasanya kerjasama ini menampilkan contoh nyata keberhasilan.  

Berdasarkan teori kebijakan publik, kerjasama sister province antara 

Yogyakarta dengan Kyoto ini menciptakan adanya peluang-peluang yang lebih 

spesifik mengena langsung pada segmentasi publik. Misalnya saja adanya 

program pertukaran pelajar, pemberian dana hibah untuk korban bencana alam, 

adanya pameran dan pertunjukan kebudayaan antar provinsi dengan saling 

bertukar ilmu tentang kebudayaan yang ada. Sehingga warga antar provinsi saling 

                                                 
10

 Melissa Gibbs, Alex Gooding, Ronald Woods, Stefanie Pillora & Ryan Smith, Sister  Cities and 

International Alliances, Australian Centre of Excellence for Local Government: Sydney, 2015, 

hlm. 3. 
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menimba pengalaman dan menjelajahi kebudayaan lain melalui proyek jangka 

panjang. 

2.2.2 Hubungan Transnasional 

Konstelasi hubungan antar negara dalam percaturan internasional era 

sekarang telah berubah dari pandangan isu “state centric” yang memusatkan pada 

masalah kekuasaan dan keamanan ke isu-isu ekonomi yang lebih menguntungkan. 

Peran negara dalam politik dunia tidak lagi dominan karena terlibatnya aktor non 

negara yang semakin eksis di dalamnya. Pandangan ini didasarkan pada 

pengamatan semakin meningkatnya kepekaan dan kerentanan negara-negara dan 

aktor-aktor non negara terhadap interdependensi ekonomi.
11

 

Hubungan transnasional dapat diartikan sebagai hubungan antara 

masyarakat, organisasi, kelompok maupun komunitas dari negara yang berbeda. 

Dalam artian adalah hubungan yang terjadi dalan hubungan transnasional bisa saja 

terjadi diantara orang yang tidak merepresentasikan negaranya. Richard Falk 

mendefinisikan hubugan transnasional adalah perpindahan barang, informasi dan 

gagasan melintasi batas wilayah nasional tanpa partisipasi atau dikendalikan oleh 

aktor-aktor pemerintah pusat.
12

  

Menurut Keohane dan Nye meningkatnya hubungan antara masyarakat, 

organisasi dan kelompok yang menyebabkan terjadinya hubungan transnasional 

                                                 
11

 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 

1994, hlm 232. 
12

 Richard Falk, A Study of Future World, dikutip dari Mohtar Mas’oed, Ibid, hlm 231. 



23 

 

 

 

adalah semakin mudahnya komunikasi, transportasi, transaksi financial dan 

perjalanan lintas benua.
13

 

Interaksi ini menimbulkan banyak efek. Makin banyak terciptanya 

organisasi berbasis transnasional dapat berdampak pada kebijakan lokal. Semakin 

besarnya organisasi transnasional dapat menjadi oposisi dari kebijakan pemerintah 

lokal. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

transnasional adalah bentuk pola kerjasama internasional yang di dalamnya tidak 

lagi didominasi oleh aktor negara melainkan telah digeser oleh peranan aktor non 

negara yang tidak lagi terbatas oleh batas wilayah suatu negara. 

Aktor non negara dalam hubungan kerjasama internasional ini dapat 

berupa kelompok-kelompok suku, etnis atau separatis di dalam negara, kelompok-

kelompok kepentingan, perusahaan multinasional (Multinational Company) serta 

bagian-bagian dari birokrasi pemerintah pusat. 

2.2.2.1. Pendekatan Transnasional 

Ada beberapa macam dalam pendekatan transnasional, seperti berikut
14

: 

1. Model Jaringan (network) 

Model ini mengkaji aspek relasional dan informasional dalam 

perubahan kebijakan. Didasari oleh prinsip bahwa network dibangun 

karena aktor bersifat interdependent dan memerlukan sumber daya dari 

                                                 
13

 S Nye, Josep. “Transnational relations and world politics”, New York: MIT Press, 1971 
14

 Dyah Estu Kurniawati. Pendekatan Intermestik Dalam Proses Perubahan Kebijakan: Sebuah 

Review Metodologis. 2012. Hlm. 161-162. 
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pihak lain untuk mencapai tujuannya. Network terdiri atas dua 

kelompok aktor, yaitu negara (state) di satu sisi dan aktor non negara 

(partai politik, kelompok kepentingan, dan NGOs/SMOs) di sisi lain 

sehingga disebut state-society centered. Negara menempati posisi 

penting karena memilik sumber daya dalam proses kebijakan 

sedangkan aktor non negara juga berperan dalam mendukung ataupun 

tidak mendukung perubahan kebijakan sehingga membentuk 

differentiated policy
15

. 

2. Model Jaringan Intelektual 

Menurut model jaringan intelektual, negara tidak selalu mengetahui 

secara persis apa yang menjadi kepentingannya dan mengetahui 

bagaimana cara mencapainya. Proses kebijakan diwarnai kompleksitas 

dan ketidakmenentuan sehingga para aktor kebijakan seringkali 

memerlukan advice dari para intelektual yang memiliki integritas 

tinggi, ahli di bidangnya, serta memiliki kapasitas teknis dan 

menguasai detil informasi tentang sebuah isu atau ide kebijakan.  

3. Model Konstruktivis 

Dalam model ini, perubahan kebijakan sangat dipengaruh oleh 

norma internasional. Norma internasional akan lebih mudah 

terinternalisasi dan terlegitimasi dalam kebijakan domestik jika 

bersentuhan dengan nilai, identitas, maupun beliefs aktor-aktor 

                                                 
15

 1 RAW Rhodes. Understanding Governance: Policy Network, Governance, Reflexity and 

Accountability. Milton Keynes: Open University Press. 1997. 



25 

 

 

 

domestik. Namun jika norma dari luar tersebut bertentangan maka 

akan sulit untuk diterima. Tidak seperti model-model rasionalis 

maupun strukturalis/materialis yang melihat perubahan kebijakan 

karena faktor kepentingan, model konstruktifis lebih melihat 

perubahan kebijakan dari faktor norma atau ide atau nilai. Proses 

internalisasi norma internasional adalah melalui proses kognitif. 

4. Model Delibarative 

Dari pendekatan ini proses kebijakan melibatkan eksplorasi policy 

discourse untuk menyusun argumentasi yang membentuk frame 

kebijakan yang didalamnya berisi problematika beserta solusinya. Titik 

awal untuk memahami pendekatan ini adalah bahwa bahasa yang 

dipakai untuk membicarakan kebijakan dan problematikanya tidak 

bersifat netral. Oleh karena itu untuk memahami bagaimana 

“problem” didefinisikan maka harus dipahami pula proses penyusunan 

discourse-nya, yaitu apa yang terjadi ketika isu dibuat dalam bahasa 

atau discourse tertentu. 

2.3  Teori Konsep 

2.3.1 Kerjasama Internasional 

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian 

perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di 

ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang 

diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses 
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perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling 

tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.
16

 

2.3.1.1.  Kerjasama Internasional Secara Umum 

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat 

yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini 

dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. 

tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-

masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena 

kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, 

lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.
17

 

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara 

melakukan kerjasama dengan negara lainnya:  

a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya 

banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara 

lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara 

tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi 

rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara 

tersebut.  

b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan 

pengurangan biaya.  

c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan 

bersama.  
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 James E Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Contending Theories. New York: Harper and Row 

Publisher, 1997, hlm. 418. 
17

 Perwita dan Yani, Loc.cit.  



27 

 

 

 

d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan 

oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi 

dampak terhadap negara lain.
18

 

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi 

yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma 

yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara 

geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang 

memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai 

pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, 

berkembangnya komunikasi dan transpotasi antar negara dalam bentuk pertukaran 

informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi 

yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan 

unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem 

internasional anarkis ini.
19

 

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang 

formal, dengan aturan-aturan yan disetujui, norma-norma yang disetujui, 

normanorma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang 

umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan 

akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan 

internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan 

kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana 

perilaku muncul dan berkembang. Melalui multilateralisme dari organisasi 
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 Holsti, K.J, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis Terjemahkan Wawan Juanda, 

Bandung: Binacipta, 1992, hlm. 362-363 
19

 James E Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Op.cit, hlm. 419-420 
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internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakan konsep 

masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan.
20

 

2.3.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama Internasional 

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan 

dalam kerjasama internasional: 

a. Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik 

internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, 

militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor 

ekonomi dan masyarakat sipil. 

b. Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh 

kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, 

melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi 

internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai 

kepentingan yang berbeda dari negara - negara anggotanya , tetapi juga 

memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri.
21

 

Suatu kerjasama internasional didorong oleh beberapa faktor:  

a. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya 

hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan 

ketergantungan satu dengan yang lainnya.  

b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan 

bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi 

kesejahteraan bangsa-bangsa.  

                                                 
20

 James E Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Op.cit, hlm. 420 
21

Muhadi Sugiono, Global Governance Sebagai Agenda Penelitian Dalam Studi Hubungan 

Internasional, Jakarta, 2006, hlm. 6 
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c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama 

untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama 

internasional.  

d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu 

metode kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa 

dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi.
22

 

Hans Buis
23

 On the basis of an historical review of the international 

city-to-city partnership movement, identifies three prime motivations for 

international relationships: 

1. Idealistic motivations, such as the desire to promote peace and 

reconciliation, cement historical bonds, express solidarity, or to 

contribute international aid to people living in poverty 

2. Political motivations, with municipal relationships responsive to, 

and in some cases reflecting, socio-economic and political 

milestones in various parts of the world 

3. Economic motivations, such as searching for business 

opportunities, trade, investments and employment 

To these can be added capacity building and knowledge transfer, in 

order to strengthen urban and regional governance. 

 

Berdasarkan sejarah dan pergerakan kerjasama antar kota, menurut Hans 

Buis terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi terjalinnya kerjasama/hubungan 

internasional, yaitu: 

                                                 
22

 Koesnadi Kartasasmita, Organisasi Dan Administrasi Internasional. Bandung:Fisip UNPAD 

Press, 1983, hlm. 19 
23

 Hans Buis, The Role of Local Government Associations in Increasing the Effectiveness of City-

to-City Cooperation, Habitat International, 2009, hlm. 191. Lihat Melissa Gibbs, Alex Gooding, 

Ronald Woods, Stefanie Pillora & Ryan Smith, Sister  Cities and International Alliances, 

Australian Centre of Excellence for Local Government: Sydney, 2015, hlm. 13. 
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1. Faktor Idealistik, yaitu faktor yang ber-keinginan untuk mempromosikan 

perdamaian dan rekonsiliasi, mempererat ikatan sejarah, mengemukakan 

solidaritas untuk berkontribusi dalam bantuan internasional terhadap 

orang-orang yang hidup dalam kemiskinan 

2. Faktor Politik, yaitu faktor yang membuat agar pemerintah kota tanggap 

terhadap kejadian sosial-ekonomi dan politik yang ada di berbagai dunia 

3. Faktor Ekonomi, yaitu misalnya untuk mencari peluang bisnis, 

perdagangan, investasi dan pekerjaan 

2.3.2 Perjanjian Internasional 

2.3.2.1 Perjanjian Internasional Secara Umum 

Menurut Anzilotti, perjanjian internasional berdasarkan prinsip “pacta 

sunt servanda” yaitu  negara tidak dapat melepaskan diri dari ikatan 

penjanjian internasional atau merubah ketentuannya tanpa persetujuaan pihak 

lawan berjanji melalui saling pengertian yang dengan demikian persetujuan 

negara mewajibkan negara itu untuk mentaatinya.
24

 

Perjanjian internasional merupakan “res inter alios acta” yaitu pada 

prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang berjanji 

saja. Agar suatu perjanjian internasional dapat mengikat, perjanjian itu harus 
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 Disadur dari buku DJ Harris, Cases and Materials on International Law, 6
th

 Ed., London: Sweet 

& Maxwell, 2004, hlm.66-69 
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dibuat oleh pihak yang berwenang dan menurut prosedur yang berlaku. Pihak 

yang berwenang membuat  perjanjian internasional adalah:
25

 

a. Negara, yang meliputi Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Hal ini merujuk pada pasal 11 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan:  

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

membuat perjanjian dengan negara-negara lain”. 

 

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 memberikan kewenangan 

pada daerah untuk membuat perjanjian internasional 

yang tercantum pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan: 

“Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen 

maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang 

mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, 

terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai 

rencana tersebut dengan Menteri.” 

 

b. Organisasi Internasional yang memenuhi persyaratan hukum 

internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, 

dan lain-lain. 

Menurut prinsip umum yang berlaku, perjanjian internasional 

tidak menimbulkan hak atau pun kewajiban bagi negara ketiga 

(“pacta tertiis nec nocent nec prosunt”). Pengecualian terhadap 

prinsip itu terjadi antara lain: 

a. Bila pihak-pihak yang berjanji memberi hak kepada negara 

ketiga, 
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 Sugeng Istanto, Hukum internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998, hlm. 66 
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b. Bila perjanjian internasional bersifat multilateral yang 

merupakan kodifikasi hukum internasional kebiasaan yang 

telah ada, 

c. Bila perjanjian internasional itu bersifat multilateral yang 

dimaksudkan berlaku universal.
26

 

 

2.3.2.2  Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina 1969 

Pengertian perjanjian internasional secara definitif sukar dilakukan 

sebagaimana juga yang dihadapi apabila mencari batasan mengenai pengertian 

hukum itu sendiri. Terminologi treaty yang digunakan dalam Konvensi Wina 

1969 menunjuk pada perjanjian internasional secara umum dan bukan hanya 

menunjuk pada definisi sempit dari treaty atau traktat sebagai jenis dari suatu 

perjanjian internasional.
27

 

Merujuk   pada   Konvensi   Wina   1969, pengertian perjanjian 

internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Brownie
28

: 

“Treaty as an international agreement concluded between states in 

written form and governed by international law, whether embodied in a 

single instrument or in two or more related instruments and what ever its 

particular designation.” 
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Sugeng Istanto, Loc.cit. 
27

 ILC Draft Articles with Commentaries, Sidang ke-18, 1966, Yearbook of The International Law 

Commission, Vol. III, hlm. 189; Public International Law, Edisi ke-3, Alina Kaczorowska, Old 

Bailey Press, 2005, hlm. 231.  
28

 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, hlm. 602. Lihat pula pasal 2 (1) Konvensi 

Wina Tahun 1969. 
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Yang berarti perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara 

dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam 

instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama 

yang diberikan padanya. 

Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan 

rumusan yang lebih luas
29

 yaitu: 

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara 

anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan 

akibat- akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan 

perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek 

hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”. 

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa kriteria dasar yang 

digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup yang harus dipenuhi 

untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional
30

, yaitu: 

1. Perjanjian internasional (an international agreement) 

Bahwa suatu perjanjian internasional haruslah memiliki 

karakteristik internasional yang berarti perjanjian itu mengatur 

aspek-aspek hukum internasional atau permasalahan lintas 

negara. 

2. Subjek hukum internasional (by subject of international law) 

Bahwa perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan/atau 

organisasi internasional sehingga tidak mencakup perjanjian 
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 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 

84. 
30

 Eddy Pratomo, Op.Cit., hlm. 46. 
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yang sekalipun bersifat internasional namun dibuat oleh non-

subjek hukum internasional. Yang dimaksud dengan unsur ini 

adalah perjanjian internasional hanya dapat dibuat di antara 

subjek-subjek hukum tertentu, yaitu subjek hukum 

internasional. Subjek hukum internasional adalah : 

1. Negara 

Negara merupakan subjek hukum internasional yang 

paling tua usianya karena negaralah yang pertama-tama 

muncul sebagai subjek hukum internasional dan belakangan 

baru diikuti oleh kemunculan subjek-subjek hukum 

internasional lainnya. Demikian pula negara merupakan 

subjek hukum internasional yang paling utama, sebab 

negara dapat mengadakan hubungan-hubungan 

internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat 

internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan 

subjek- subjek hukum internasional lainnya.
31

 

2. Organisasi Internasional 

Menurut Pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang Hukum 

Perjanjian 1969, organisasi internasional adalah organisasi 

antar pemerintah. Definisi yang diberikan konvensi ini 

adalah sempit karena membatasi diri hanya pada hubungan 
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antara pemerintah. Penonjolan aspek antar pemerintah ini 

kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi-

organisasi antar pemerintah (inter-governmental 

organizations–IGO) dan organisasi-organisasi non- 

pemerintah (non-governmental organizations–NGO). 

Definisi yang sempit ini tidak berisikan penjelasan 

mengenai persyaratan- persayaratan  apa saja  yang 

harus  dipenuhi oleh  suatu  organisasi untuk dapat 

dinamakan organisasi internasional dalam arti kata 

sebenarnya.
32

 

3. Palang Merah Internasional 

Palang Merah Internasional yang berkedudukan di 

Jenewa, Swiss mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah 

hukum internasional.Boleh dikatakan bahwa organisasi ini 

sebagai subjek hukum yang lahir karena sejarah. Pada awal 

mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi 

dalam ruang lingkup nasional yakni sesuai dengan hukum 

nasional negara Swiss, didirikan oleh lima orang 

berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Hery 

Dunant dan bergerak dalam bidang kemanusiaan yang 

bertujuan memberikan bantuan dan pertolongan yang 

berlandaskan dan berjiwakan kemanusiaan universal 
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kepada setiap orang anggota pasukan yang menjadi korban 

dalam pertempuran yang sedang berlangsung tanpa 

memandang kawan maupun lawan, kebangsaan, etnis, 

agama, dan lain-lain. Karena berdampak positif maka 

negara-negara lain mulai membentuk palang merah di 

negaranya, dan akhirnya menghimpun sebagai Palang 

Merah Internasional. Dalam bidang-bidang kehidupan 

ataupun peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan 

masalah-masalah kemanusiaan universal, seperti 

peperangan dengan segala akibat-akibat lanjutannya, 

bencana alam, pengungsian dan lain sebagainya, peranan 

Palang Merah Internasional sudah tidak terhitung 

banyaknya maupun nilainya. Peranan langsung Palang 

Merah Internasional dalam pembentukan dan 

pengembangan hukum humaniter    internasional juga 

sudah banyak diakui.
33

 

4. Takhta Suci/Vatikan 

Takhta Suci (Vatikan) merupakan suatu contoh dari 

suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak 

dahulu di  samping negara. Hal ini merupakan peninggalan 

sejarah sejak zaman dahulu ketika Paus bukan hanya 
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merupakan kepala gereja Roma, tetapi memiliki pula 

kekuasaan duniawi. Hingga sekarang Takhta Suci (Vatican) 

mempunyai   perwakilan   diplomatik di banyak ibukota 

terpenting di dunia yang sejajar kedudukannya dengan 

wakil diplomatik negara-negara lain.
34

 

5. Pemberontak/Belligerent. 

Kaum pemberontak ini pada awalnya muncul sebagai 

akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. 

Sebagai contoh, pemberontakan bersenjata yang terjadi 

dalam suatu negara yang dilakukan oleh sekelompok orang 

melawan pemerintah yang sedang berkuasa. Dengan 

demikian, hukum yang harus diberlakukan terhadap 

peristiwa pemberontakan dalam suatu negara adalah hukum 

nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum 

internasional pada hakekatnya tidak mengaturnya oleh 

karena hal itu merupakan masalah dalam negeri suatu 

negara, kecuali melarang negara-negara lain untuk 

mencampurinya tanpa persetujuan dari negara tempat 

terjadinya peristiwa pemberontakan itu. Dengan kata lain, 

negara-negara lain berkewajiban menghormati kedaulatan 

teritorial negara bersangkutan termasuk menghormati 

haknya untuk menerapkan hukum nasionalnya terhadap 
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peristiwa pemberontakan itu. Pemberontakan bersenjata 

yang terjadi dalam suatu negara dapat meningkat dan 

berkembang sedemikian rupa, dari yang semula kecil-

kecilan kemudian semakin bertambah besar, sehingga 

tampak seperti perang antara dua kekuatan yang setara atau 

yang lebih dikenal dengan perang saudara. 

3. Perjanjian tertulis (in written form) 

Seperti yang tertuang secara tegas dalam Konvensi Wina 1969 

dan Konvensi Wina 1986, ruang lingkup perjanjian 

internasional dibatasi hanya pada perjanjian yang tertulis. 

Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak ada akibat hukum 

yang tidak diinginkan oleh negara-negara peserta yang 

disebabkan oleh oral agreement seperti yang tertuang pada 

Pasal 3 Konvensi Wina 1969.
35

 

4. Diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik (governed by international 

law)  

                                                 
35

 Pasal 3 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa: The fact that the present Convention does not 

apply to international agreements concluded  between states and other subjects of international 

law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in 

written form, shall not affect : 

a. The legal force of such agreements; 

b. The application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which 

they would be subject under international law independently of the Convention; 

c. The application of the Convention to the relations of States as between themselves under 

international law are also parties. 
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Parameter tentang Governed by International Law merupakan 

elemen yang sering menimbulkan kerancuan dalam memahami 

perjanjian internasional. Dalam pembahasan tentang Konvensi 

Wina 1969, Komisi Hukum Internasional 

(International  Law  Committee)  yang  merancang  konvensi 

tersebut  merasakan rumitnya pengertian “governed by 

international law”. Komisi ini mengatakan suatu dokumen 

disebut sebagai governed by international law jika sudah 

memenuhi dua elemen, yaitu: 

a. Adanya  maksud  untuk  menciptakan  kewajiban  dan  

hubungan    hukum (Intended to create obligations and 

legal relations) 

There may be agreements whilst concluded between 

states but create no obligations and legal relations. 

They could be in the form of a Joint Statement, or MoU, 

depends on the subject-matter and the intention of the 

parties. 

b. Tunduk pada rezim hukum internasional (Under 

international law) 

There may be agreements between States but 

subject to the local law of the one of the parties or by a 

private law system/conflict of law such as agreements 

for the acquisition of premises for a diplomatic mission 

or for some purely commercial transactions. 

5. whatever form 

Definisi perjanjian internasional lebih mengutamakan 

prosedur perjanjian daripada sekedar judul perjanjian 

internasional itu sendiri. Dengan kata lain, penamaan atau judul 

dari suatu perjanjian internasional bisa berbeda, tetapi 

pengaturannya tetap bersumber pada hukum perjanjian 
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internasional sebagaimana yang dituangkan di dalam Konvensi 

Wina 1969. 

Perjanjian   internasional   sebagai   salah   satu   sumber hukum 

internasional yang paling penting mengandung pengertian sebagai perjanjian 

antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengadakan 

akibat-akibat tertentu. Apabila dijabarkan lebih lanjut, perjanjian internasional 

adalah perjanjian yang dibuat oleh dan di antara: (1) Negara dengan negara; (2) 

Negara dan kesatuan bukan negara; (3) Kesatuan bukan negara satu dengan yang 

lain. 

Dilihat dari definisinya, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai 

perjanjian internasional tanpa bergantung pada nomenklatur atau penamaannya. 

Walaupun judul suatu perjanjian dapat beragam, pengelompokkan perjanjian 

internasional dalam nomenklatur tertentu dimaksudkan dan diupayakan untuk 

menunjukkan kesamaan materi yang diatur. Namun demikian, secara hukum 

perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban 

para pihak yang tertuang dalam suatu perjanjian internasional.  

Secara garis besar, bentuk-bentuk utama dari perjanjian internasional dapat 

dibedakan menjadi
36

: 

1. Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. Dalam hal 

ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara 

pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara 

                                                 
36

 J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (An Introduction to International Law), 

diterjemahkan oleh Bambang Iriana, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 585. 
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2. Perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya 

dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis 

3. Perjanjian internasional yang dibuat antar negara (inter-states) 

Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu 

perjanjian antar negara- negara 

4. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara 

menteri negara terkait, umumnya Menteri Luar Negeri negara 

masing-masing 

5. Dapat berupa perjanjian antar departemen, yang dibentuk antara 

wakil- wakil departemen pemerintah khusus. 

Suatu penggolongan yang lebih penting dalam rangka pembahasan 

perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal ialah penggolongan isi 

perjanjian multilateral dalam treaty contract dan law making treaties (traite-

lois).
37

 Dengan treaty contract dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata, 

hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan 

perjanjian itu. Contoh treaty contract demikian misalnya perjanjian mengenai 

dwi-kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, perjanjian 

pemberantasan penyelundupan. Dengan law making treaties atau traite-lois 

dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi 

masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh perjanjian demikian ialah 

Konvensi Tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang, Konvensi Tahun 

                                                 
37

 Pembedaan ini diikuti juga oleh para sarjana hukum Inggris dan Amerika. Misalnya J.G. Starke, 

Introduction to International Law, 1967. Lihat, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja S.H. LLM., 

Pengantar Hukum Internasional, Buku I - Bagian Umum, Bandung, 1977, hlm. 86. 
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1958 mengenai Hukum Laut, Konvensi Vienna Tahun 1961 mengenai Hubungan 

Diplomatik.
38

 

2.3.2.3 Perjanjian Internasional Berdasarkan UU No 24 Tahun 2000 

Dengan semakin berkembangnya dunia yang ditandai dengan pesatnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas 

hubungan dan interdependensi antar negara. Sejalan dengan peningkatan 

hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerjasama internasional yang 

dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional. Surat Presiden No. 

2826/HK/1960 yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan 

mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat 

reformasi sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini mengatur tahapan-tahapan 

dalam pemberlakuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia 

mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai 

berikut:
39

 

1. Penandatangan, 

2. Pengesahan, 

3. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, 

                                                 
38

 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Op.Cit, hlm. 122. 
39

 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal. 3. 
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4. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam 

perjanjian internasional. 

Dalam pembuatan perjanjian internasional subyek-subyek yang 

dapat menjadi para pihak dengan negara Indonesia berbunyi:
40

 

a. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian 

internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi 

internasional, atau subjek hukum internasional lain 

berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban 

untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. 

b.  Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah 

Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional 

dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, 

saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum 

nasional maupun hukum internasional yang berlaku. 

Tahapan pembuatan perjanjian internasional, praktiknya di Indonesia 

yakni sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional, yakni: 
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 UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Pasal. 4. 
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1. Tahap Penjajakan 

“Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua 

pihak yang berunding mengenal kemungkinan dibuatnya suatu 

perjanjian internasional”.
41

 

Menurut Malahayati
42

: 

“Pada tahap ini para pihak yang ingin membuat perjanjian 

menjajaki kemungkinan-kemungkinan untuk dibuatnya 

perjanjian internasional. Penjajakan dapat dilakukan melalui 

inisiatif instansi atau lembaga pemerintahan (Negara) di 

Indonesia ataupun inisiatif dari calon mitra. Penjajakan 

bertujuan untuk bertukar pikiran tentang berbagai masalah yang 

akan di tuangkan dalam perjanjian dimaksud”. 

2. Tahap Perundingan 

“Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas 

substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam 

perjanjian internasional”.
43

 

Tahap perundingan merupakan suatu upaya yang ditempuh 

oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan atas materi yang 

masih belum dapat disetujui dalam tahap penjajakan. Tahap ini 

juga berfungsi sebagai wahana memperjelas pemahaman setiap 

pihak tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian 

internasional. 

                                                 
41

 Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang 

Perjanjian Internasional Pasal 6 Ayat (1). 
42

 Malahayati, Pengantar Hukum Perjanjian Internasional, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2012, 

hlm. 32. 
43

 UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Loc.Cit. 
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“Setelah para pihak mendapatkan persetujuan untuk 

mengadakan perundingan, maka masing-masing pihak akan 

menunjuk organ-organ yang berwenang untuk menghadiri 

perundingan tersebut. Jika kepala negara yidak dapat menghadiri 

perundingan, maka akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri, atau 

wakil diplomatiknya, dan apabila tidak maka akan ditunjuk wakil-

wakil berkuasa penuh yang mendapat surat kuasa untuk 

mengadakan perundingan menandatangani atau menyetujui teks 

perjanjian dalam konteks tersebut (Pasal 7 ayat (1) dan (2) 

Konvensi Wina 1969). Pada tahap perundingan ini beberapa draft 

atau rancangan perjanjian ditawarkan dan dibahas, sehingga 

muncul usul, amandemen, pro maupun kontra”
44

 

3. Tahap Perumusan Naskah 

“Perumusan naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan 

suatu perjanjian internasional”.
45

 

“Rumusan naskah adalah hasil kesepakatan dalam perundingan 

oleh para pihak atas materi perjanjian internasional. Pada tahap ini 

diberikan tanda paraf terhadap materi yang telah disetujui, dan 

dihasilkan juga Agreed Minutes, atau Minutes of Meeting, atau 

Records of Discussion, atau Summary Records yang berisi hal-hal 

yang sudah disepakati, belum disepakati, serta agenda perundingan 

                                                 
44

 Malahayati, Op.Cit., hlm 32-33. 
45

 UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Loc.Cit. 
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berikutnya. Apabila suatu perjanjian merupakan perjanjian bilateral 

dari dua negara yang mempunyai bahasa yang sama, hal ini tidak 

akan menimbulkan kesulitan. Masing-masing pihak pada 

perjanjian tersebut membuat naskah atas kertasnya sendiri  dengan 

mendahulukan nama negaranya setiap nama negara para pihak 

muncul. Begitu juga dengan letak tanda tangan, disebelah kiri 

ataupun dibagian atas secara berurutan. Sebuah naskah perjanjian 

juga biasanya terdiri dari unsur unsur formil yaitu mukaddimah, 

batang tubuh, klausula penutup, dan annex”
46

 

4. Tahap Penerimaan 

“Penerimaan : merupakan tahap menerima naskah perjanjian 

yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam 

perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil 

perundingan dapat disebut “Penerimaan” yang biasanya dilakukan 

dengan membubuhkan paraf pada naskah perjanjian internasional 

oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan 

multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval) biasanya 

merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan 

perjanjian internasional”
47

 

Penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text) dalam 

suatu perjanjian bilateral ataupun multilateral dengan anggota yang 
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 Malahayati, Op.Cit., hlm. 33-34. 
47

 UU No 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Loc.Cit. 
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masih terbatas, akan lebih mudah dilakukan dengan suara bulat 

Kesaksian naskah perjanjian (authentification of the text) adalah 

suatu perbuatan dalam proses pembuatan perjanjian yang 

mengakhiri secara pasti naskah yang telah dibuat. Bila suatu 

naskah sudah disahkan, maka ini tidak boleh diubah lagi. 
48

 

5. Tahap Penandatanganan 

“Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan 

bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional 

yang telah disepakati oleh kedua pihak. Untuk perjanjian 

multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan 

merupakan pengikatan diri sebagai Negara pihak. Keterikatan 

terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui 

pengesahan ratification/ accession/ acceptance/ approval”. 

2.3.3 Sister Province 

Sister province atau yang lebih dikenal dengan nama sister city sering juga 

di sebut Twining City atau dalam bahasa indonesia kota kembar, adalah kerjasama 

antar kota yang bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka 

panjang.  

Sister Province atau yang lebih dikenal dengan nama Sister City sering 

juga di sebut Twining City atau dalam bahasa indonesia kota kembar, dimana 

                                                 
48

 Malahayati, Op.Cit., hlm. 34-35. 
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kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat 

jangka panjang.
49

 Pengertian seperti itu lebih disukai oleh kelompok kota-kota di 

Amerika Serikat yang tergabung dalam Sister Cities International (SCI) yang 

berpusat di Washington DC. Oleh karena itu, istilah Sister City lebih banyak 

digunakan di Amerika Serikat (AS) dan kota-kota aliansinya di berbagai benua. 
50

 

Sedangkan Twining City lebih banyak digunakan oleh negara-negara 

Eropa yang tergabung dalam Council of European Municipalities and Regions 

(CEMR) di bawah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan aliansinya di berbagai 

benua pula. CEMR tersebut didirikan sejak 1951 untuk mempromosikan 

kerjasama antar kota dan komunitas Eropa sebagai driving force untuk 

pertumbuhan dan pembangunan. 
51

 

Berdasarkan uraian di atas, maka skema Sister City berawal pada tahun 

1951, kemudian Amerika Serikat di tahun 1956, dan selanjutnya Indonesia sendiri 

menggunakan secara formal pada tahun 1993. Meskipun sebenarnya jauh sebelum 

itu secara terbatas sudah dimulai di Indonesia, misalnya Pemerintah Kota 

Bandung dengan Braunschweig, Jerman yang menandatangani MOU kerjasama 

sister city pada Juni 1960, dan dengan Fort Worth, Amerika Serikat pada April 

1990 (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 

                                                 
49

 Andi Oetomo, Apa itu sister city ? (Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan 

Pembangunan Kebijakan Sekolah Arsitektur.Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut 

Tegnologi Bandung Kebijakan Sekolah Arsitektur.Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan 

Institut Tegnologi Bandung) 
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 Sister Cities International, What Are Sister Cities?, Washington, DC, 2010. 
51

 Council of European Municipalities and Regions, Twinning For Tomorrow’s World: Practical 

Handbook, Paris, CCRE & Brussels, CEMR, 2007 
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1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister 

City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri) 

Pada awalnya kerjasama Sister City adalah kerjasama antara Pemerintah 

Kota/Provinsi di satu negara dengan Pemerintah Kota/Provinsi di luar negeri yang 

berorientasi pada upaya menumbuh kembangkan hubungan persahabatan dan 

saling pengertian antar bangsa-bangsa yang berbeda. Namun kini digeser ke arah 

bentuk kerjasama yang konkrit dan saling menguntungkan. 

Kerjasama Sister City dipandang sangat membantu bagi fungsi-fungsi 

Pemerintah dalam membina Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk turut serta 

secara aktif dalam pembangunan. Kerjasama Sister City dengan mitranya di luar 

negeri diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama yang 

bermanfaat dan saling menguntungkan. 

Kerjasama Sister City merupakan persetujuan kerjasama antara dua kota, 

daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau 

lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara 

yang berbeda. Kemiripan tersebut misalnya ada pada kemiripan budaya, latar 

belakang sejarah atau jika dilihat dari segi geografis kedua daerah sama-sama 

daerah pantai atau daerah kepulauan. 

Menurut Donal Bell Souder & Shanna Bredel dalam A Study of Sister City 

Relations, bidang yang meliputi Kerjasama Sister Province terbagi ke dalam: 

a. Budaya, dalam konteks kerjasama budaya ditujukan untuk 

memahami keanekaragaman budaya yang berbeda sehingga dapat 

terjalinnya pemahaman mengenai latar belakang budaya, sehingga 
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dapat meningkatkan kerjasama yang lebih mendalam antar Kota 

dalam hubungan internasional, yang biasanya melibatkan unsur 

seni musik, pertunjukan budaya, dan hal lainnya yang menyangkut 

kebudayaan, 

b. Akademik, dalam bidang akademik biasanya melibatkan 

pengiriman duta/ delegasi dari suatu kota ke kota lainnya yang 

ditunjukan untuk mempromosikan dan mempelajari budaya lain 

untuk mempererat hubungan yang lebih mendalam, 

c. Pertukaran informasi, dalam hal ini ditunjukan untuk 

menanggulangi suatu kesamaan permasalahan yang dihadapi, 

sehingga dapat terselesaikan dan pengembangan hal ini dapat 

ditunjukan untuk pembangunan kota yang lebih baik, 

d. Ekonomi, merupakan bidang yang terpenting dalam kerjasama 

Sister City, hal ini berlandaskan pada tujuan peningkatan 

perdagangan antar kota, sehingga konteks kerjasama terjalin lebih 

mendalam. 
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2.4  Kerangka Berfikir 
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a. Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian 
b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahan-

perubahannya. 

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1961 
mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai Hubungan 

Konsuler. 

d. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 
e. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 

f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

g. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 09/A/KP/XII/2006/01 tentang 
Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah 

Daerah. 

h. Permendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan KerjasamaPemerintah 

Daerah dengan Pihak Luar Negeri. 

Teori Tentang 

1. Kebijakan Publik 

2. Transnasional 

3. Kerjasama 

Internasional 

4. Perjanjian 

5. Perrjanjian 

Internasional 

6. Sister Province 

Yuridis Empiris: 

 

1. Studi Kepustakaan 

2. Dokumentasi 

 

 

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme kerjasama 

Sister Province antara Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto 

menurut aturan yang berlaku di Indonesia. 

Instansi Pemerintah : 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Osaka 

prosedur dan mekanisme 

pendaftaran 

kerjasamaSister 

Province antara Provinsi 

Yogyakarta dengan 

Prefektur Kyoto menurut 

aturan yang berlaku di 

Indonesia 

bentuk perjanjian Sister 

Province yang berkaitan 

dalam pembangunan Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembang 
ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum 

internasional khususnya perjanjian internasional mengenai Sister 

Province/Sister City. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Simpulan 

1.  Karena terdapat beberapa kesamaan seperti sama-sama pernah menjadi Ibukota 

Negara, menjadi kota budaya, serta menjadi kota pelajar dan sama sama 

menggunakan tata bahasa yang mengawali perjanjian sister province antara 

Provinsi Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto. Karena terdapat beberapa 

kesamaan maka disini sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 

2000 tentang Perjanjian Internasional pemerintah Provinsi Yogyakarta yang 

diwakilkan oleh Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur Yogyakarta dengan 

pemerintah prefektur Kyoto yang diwakilkan oleh Yukio Hayashida sebagai 

gubernur prefektur Kyoto melalui tahap penjajakan dan perundingan sepakat 

untuk membangun kerjasama friendship ties yang berguna unuk 

mengembangkan dan meningkatkan pertukaran seperti budaya, kesenian, 

pengetahuan, informasi dan teknologi, peningkatan pariwisata. 

2. Perbedaan pengucapan penyebutan perjanjian adalah hambatan awal mengapa 

perjanjian tersebut walaupun sudah berlangsung lama tetapi tidak ada 

pertumbuhan yang signifikan terhadap dua belah kota tersebut. Selain itu tidak 

seimbangnya keuntungan yang didapatkan Provinsi Yogyakarta dan Prefektur 

Kyoto membuat perjanjian tersebut kutang terlaksana dengan baik.  dan 

birokrasi di DPRD. Program tahunan yang seharusnya selalu disusun oleh 

komite Yogyakarta dengan Kyoto terkadang tidak disusun dengan baik dan 

mengakibatkan dalam setahun tersebut tidak terjadi kerjasama antara Provinsi 

Yogyakarta dan Prefektur Kyoto. 
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5.2   Saran 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Yogyakarta dan Prefektur Kyoto 

Karena tidak jelasnya jangka waktu perjanjian dan bagaimana penyelesaian 

masalah jika ada sengketa dari kedua belah pihak, diharapkan agar kedua belah 

pihak dapat memperbarui perjanjian tersebut agar tidak terjadi kebingungan 

dalam perjanjian tersebut dan agar dapat aktif kembali dalam melaksanakan 

perjanjian tersebut. 

2. Bagi Masyarakat Yogyakarta dan Masyarakat Kyoto 

Agar dapat mendukung program program pemerintah yang berkaitan dengan 

perjanjian ini dan dengan adanya perjanjian ini baik masyarakat Yogyakarta 

maupun masyarakat Kyoto dapat saling berkunjung ke daerah masing-masing 

agar mendukung salah satu bagian dari program kerja dalam perjanjian tersebut. 
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