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BAB III 

KERJASAMA ANTARA GIZ DAN NTB 

3.1 Kepentingan Pembangunan Provinsi NTB 

Dalam sebuah kepentingan nasional, sebuah negara merupakan aktor 

penting dalam memainkan peran di pergaulan internasional guna memenuhi 

kebutuhan bangsanya. Selain memainkan peran bagi bangsa nya, negara juga 

berhak mengambil keputusan bagi kemakmuran masyarakat di dalamnya, dengan 

memenuhi kebutuhan negara nya. Demikian hal nya seperti Pemerintah Daerah 

selaku aktor yang bertanggung jawan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, 

seperti yang telah dipaparkan dalam UU Otonomi Daerah yang berisi mengenai 

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam mengatur daerah 

otonomnya hingga pemenuhan kebutuhan daerah guna mensejahterakan 

masyarakatnya. Pemerintah daerah juga merupakan aktor yang mengambil 

keputusan akan aktivitas yang terjadi, baik itu aktivitas dalam negeri maupun luar 

negeri, akan tetapi tidak terlepas dari pengawasan pemerintahan pusat jika dalam 

konteks sebuah urusan dengan pihak luar negeri seperti contoh terjadinya 

kerjasama.  

 Terbentuknya kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak, tidak 

memungkiri akan kepentingan yang dimiliki pemerintah daerah dalam memenuhi 

kebutuhan daerah otonomnya, sehingga terbentunya sebuah kerjasama baik itu 

dengan sesama daerah di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri 

sekalipun. Kepentingan tersebut tidak semata-mata dimiliki oleh salah satu pihak. 

Seperti dalam konteks daerah yang menjalani kerjasama dengan pihak luar negeri, 
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pemerintah daerah pun memiliki kepentingan di dalamnya, dan kepentingan yang 

dimiliki tersebut dapat di lihat dari kondisi internal seperti kondisi industri 

perdagangan, pariwisata, politik maupun sosial budaya daerah itu sendiri. Seperti 

yang dikutip berdasarkan perkataan Erick Clark seorang expertisi dalam 

pemerintahan yaitu Local government are using paradiplomacy and informal 

diplomacy to promote their interest internationally in areas like trade, culture, 

tourism, politics and environtment.1 Pemerintah daerah akan menggunakan 

paradiplomasi untuk mempromosikan potensi yang di miliki oleh suatu daerah 

tersebut, tidak jarang kita menemukan bahwa pemerintah daerah banyak yang 

menjalin kerjasama dan mengusahakan memenuhi kepentingan daerahnya. 

Adanya suatu kepentingan yang sedemikian merupakan sebuah strategi dalam 

menjalankan sebuah kerjasama guna memenuhi kepentingan-kepentingan lainnya, 

seperti layaknya sebuah negara yang menggunakan strategi dalam mewujudkan 

kepentingan nasionalnya, begitu pula dengan daerah yang juga menjalankan 

kerjasama guna memenuhi kepentingan daerahnya. Seperti yang digambarkan 

oleh Jon C. Pevehouse dalam bukunya yang berjudul International Relations:  

Actors use strategy to pursue good outcomes in bargaining with 

one or more other actors. States deploy power capabilities as leverage to 

influence each other’s actions. Bargaining is interactive, and requires an 

actor to take account of other actor’s interests even while pursuing its 

own.2 

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang 

dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana 

                                                             
1 Takdir Ali Mukti, 2013, Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negerioleh Pemda di Indonesia, 

Yogyakarta: The Phinisi Press, hal. 159 
2 Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse. 2010. International Relations. Longman: New York. 

Hal.71   
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membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena 

keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga 

dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai 

komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah 

‘relation’. 

Mengacu kepada rancangan pembangunan jangka panjang yang dimiliki 

daerah (RPJP Daerah) NTB yang diusung untuk 20 tahun kedepan yaitu 2005-

2025 mengacu terhadap RPJP Nasional. Sesuai dengan visi misi yang dimiliki 

NTB di dalam RPJP tersebut merupakan sebuah landasan NTB dalam 

menjalankan kerjasama dengan berbagai pihak guna mendapatkan manfaat bagi 

daerah. Kondisi daerah NTB terutama di beberapa kabupaten masih 

membutuhkan pengelolaan dalam pengembangan agar tidak terjadi sebuah 

kesenjangan antara kota dan wilayah kabupaten. Potensi yang dimiliki pun cukup 

beragam kembali lagi dengan permasalahan masih minimnya perhatian dari 

pemerintah setempat karena keterbatasan akan sumber daya manusia dan tenaga 

ahli dalam memberikan arahan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Sesuai 

dengan RPJD NTB 2005-2025 yang menyatakan bahwa pengembangan perikanan 

laut misalnya, yang masih memiliki potensi besar di dalamnya seperti 

penangkapan budidaya rumput laut, budidaya mutiara memiliki prospek yang baik 

selain pengembangan dari pariwisata yang merupakan icon dari Provinsi NTB. 

Akan tetapi dalam sepuluh tahun terakhir terhitung dari 2005 dalam pengelolaan 

dan produksi nya masi tidak stabil. Selain pengembangan perikanan laut, terdapat 

pula industri kerajinan khas NTB yaitu Gerabah yang juga memiliki potensi pada 

industri kerajinan, mengingat bahwa kluster gerabah di NTB merupakan salah 
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satu kerajinan unggulan. Pada industri kerajinan gerabah sendiri masih minim 

menyerap tenaga kerja sekitar, karena industri gerabah hanya terfokus pada satu 

wilayah saja di Kabupaten Lombok Barat, serta masi minim nya produksi 

sehingga belum terlihat nilai investasi yang jelas pada industri ini. Hal tersebut 

akhirnya mempengaruhi kegiatan perdagangan di NTB baik itu perdagangan 

dalam negeri maupun perdagangan luar negeri atau ekspor. Komoditi ekspor 

penting bagi NTB yang dapat menghasilkan devisa terbesar itu salah satunya yaitu 

hasil dari perikanan laut seperti budidaya mutiara, rumput laut disusul pula 

dengan hasil kerajinan khas seperti gerabah, hasil tambang, dan hasil perkebunan.  

Mengacu kembali terhadap visi dan misi yang dimiliki daerah dalam 

mewujudkan pemerataan pembangunan, mewujudkan kemandirian dan daya saing 

daerah dan pembangunan yang berkelanjutan agar sesuai dengan arah, tahapan 

serta prioritas pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 NTB pun 

melakukan berbagai upaya untuk dapat memberikan kemajuan bagi provinsi nya 

dengan menjadikan NTB sebagai salah satu daerah dalam plot projek 

pengembangan ekonomi lokal yang akan dilakukan antara GIZ dengan NTB. 

 

3.2 Perkembangan Kerjasama GIZ di Indonesia 

 Indonesia merupakan sebuah mitra kerjasama internasional oleh Jerman 

sejak tahun 1958. GIZ yaitu Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit sebuah badan penyedia layanan pembangunan serta 

pengembangan di negara-negara berkembang datang ke Indonesia. GIZ yang 

merupakan lembaga bantuan teknis, bekerjasama dengan badan kementrian 

federal Jerman dibidang kerjasama ekonomi dan pembangunan (BMZ) selaku 
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klien utama dan pemegang saham terbesar dalam GIZ. GIZ merupakan sebuah 

badan hukum swasta dan sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1975 serta 

memiliki kantor pusat di Jakarta. Tujuan utama GIZ berada di Indonesia salah 

satunya yaitu untuk membentuk masa depan yang layak untuk dijalani bagi 

seluruh masyarakat di dunia dalam membantu memberikan edukasi maupun 

bantuan teknis serta tenaga-tenaga ahli bagi pembangunan berkelanjutan di suatu 

daerah di negara-negara yang masih membutuhkan perhatian dalam 

pengembangan serta pembangunan berkelanjutan. GIZ sendiri telah memiliki 

pengalaman sekitar 50 tahun dalam berbagai bidang perkembangan serta 

pembangunan. Badan ini sendiri memiliki beberapa program yang terfokus sesuai 

dengan tujuan lembaga ini yaitu, economic development and employment 

promotion, governance and democracy, security, reconstruction, peacebuilding 

and civil conflict transformation, food security, health and basic education, 

environtmental protection, resource conservation, and climate change and 

mitigaation. GIZ sendiri selain bekerjasama dengan BMZ juga bekerja atas nama 

kementrian Jerman lainnya, seperti komisi Eropa, PBB dan Bank Dunia. Di 

berbagai negara-negara yang menjadi partner kerjasama dengan GIZ, GIZ 

bekerjasama dengan pembisnis, aktor masyarakat sipil serta lembaga-lembaga 

penelitian yang dapat mendorong interaksi yang sukses bagi kebijakan 

pembangunan guna meningkatkan kondisi taraf kehidupan bagi masyarakat di 

negara-negara yang membutuhkan perhatian serta bantuan.  

GIZ memiliki dua kantor utama di Jerman yaitu di Bonn dan Eschborn, 

juga memiliki representasi di Berln dan di Brussel, serta memiliki 16 lokasi di 

seluruh Jerman. GIZ juga memiliki 90 kantor yang beroperasi di seluruh dunia 
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dengan pemegang saham tertinggi yaitu kementrian federal Jerman di bidang 

kerjasama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dan juga kementrian federal 

bagian keuangan.  

GIZ sendiri di pimpin oleh dewan manajemen dan ketua yang berada di 

kantor utama yang berada di German yaitu di Bonn dan Eschborn. Selanjutnya 

GIZ memiliki beberapa perusahaan unit di dalamnya yaitu di perusahaan 

pengembangan, komunikasi, urusan hukum dan asuransi, audit, evaluasi, 

keamanan dan yang terakhir akademi untuk kerjasama internasional. Membawahi 

akan unit-unit perusahaan di dalam GIZ, GIZ memiliki 10 departemen dalam 

pelaksaan kerjanya yaitu departemen hubungan klien bisnis dan pengembangan, 

departemen sektoral, departemen sektor dan program global, departemen Afrika, 

Asia, Latin Amerika, Caribia, Eropa, Mediterania, Central Asia, departemen 

pelayanan internasional, departemen sumber daya manusia, departemen keuangan, 

dan yang terakhir yaitu departemen mengenai pembelian, milik, kotrak serta 

layanan bahasa. 

Masuknya GIZ Jerman di Indonesia dengan membawa misi pengelolaan 

dan pengembangana pada negara-negara berkembang, juga merupakan salah satu 

amanat program kerja yang di berikan oleh klien utama GIZ yaitu BMZ. BMZ 

yang merpresentasikan GIZ di Indonesia sebagai wakil Jerman dalam 

perpanjangan tangan akan hubungan bilateral Indonesia – Jerman berhubungan 

langsung dengan BAPPENAS yang merupakan perwakilan Kementrian Luar 

Negeri Indonesia dalam hubungan diplomatik keduanya. Dalam merealisasikan 

akan program kerja yang dibawa ke Indonesia sendiri, GIZ di bantu oleh 
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BAPPENAS dalam melihat daerah-daerah percontohan di Indonesia yang 

membutuhkan bantuan luar negeri.  

Salah satu kerjasama hasil hubungan diplomatik antara Indonesia – Jerman 

yaitu kerjasama GIZ dalam projek Urban Nexus di Indonesia. Mitra kerjasama 

GIZ di Indonesia yaitu BAPPENAS dengan pilot projek nya yaitu Pekanbaru dan 

Tanjungpinang. The Urban Nexus Project merupakan sebuah program kerja yang 

dimiliki oleh GIZ dalam pendekatan desain solusi pembangunan kota 

berkelanjutan, program tersebut ditujukan untuk mengelola keterkaitan 

sumberdaya perkotaan penting seperti air, energi, dan makanan serta mencakup 

kebijakan daerah seperti penggunaan lahan, inklusi sosial, manajemen limbah 

serta transportasi guna mencapai pemakaian sumber daya yang efektif dan efisien 

di perkotaan.3 Selanjutnya, selain melakukan kerjasama dengan Pekanbaru, GIZ 

juga melakukan kerjasama dengan Kota Surakarta dalam menghadapi perubahan 

iklim dan lingkungan hidup. Kota Surakarta menyetujui mengadakan kerjasama 

dalam menghadapi perubahan iklim pada tahun 2010 dan ditandai dengan 

berakhir dalam nota kesepakatan kerjasama yang ditanda tangani oleh Walikota  

Surakarta yaitu Pak Jokowi dan Principal Advisor PAKLIM GIZ selaku 

perwakilan dari GIZ Jerman.4 

Sebelum mengesahkan dengan tertuangnya rencana kerjasama melalui 

MoU, NTB dan GIZ sebelumnya telah lebih dulu menuangkan rencana kerjasama 

                                                             
3 Safitri Andani, German International Cooperation dalam The Urban Nexus Project Terhadap 

Pembangunan Perkotaan Pekanbaru 2014-2016, JOM FISIP, Vol 04, No. 02, diakses 

https://media.neliti.com/media/publications/119148-ID-german-international-cooperation-dalam-

t.pdf  
4 Faridz Abdul Rozaq, Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Deutsche Gessellschatft 

Fur Internationale Zussamenarbeit (GIZ) dalam Kerjasama Advis Kebijakan Untuk Lingkungan 

Hidup dan Perubahan Iklim, Skripsi, 2013 

https://media.neliti.com/media/publications/119148-ID-german-international-cooperation-dalam-t.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/119148-ID-german-international-cooperation-dalam-t.pdf
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pada tahun 2011 akan tetapi masi dalam kesepakatan jangka pendek sehingga di 

perbaharui kembali dengan menuangkannya dalam sebuah nota kesepakatan 

kerjasama di tahun 2012 yaitu dalam MoU yang di tandatangani petinggi dari 

pihak GIZ dan juga Gubernur Provinsi NTB. Kerjasama GIZ dengan NTB pada 

tahun 2012 tersebut berakhir di tahun 2014, akan tetapi di lakukan perpanjangan 

kontrak kembali pada September 2014 dengan masa kontrak selama 16 bulan dan 

berakhir di awal tahun 2015.  

Kerjasama yang telah disepakati dan tertuang di sebuah nota kesepakatan 

kerjasama di tahun 2012 ini serta pada tahun 2014 dimana terjadi perpanjangan 

kontrak kerjasama, mengusung kerjasama dalam bidang industri, perdagangan dan 

pariwisata yaitu dengan mengusung sebuah program pengembangan ekonomi 

lokal atau regional economic development (RED) dalam industri lokal tepatnya 

pada klaster unggulan yaitu klaster gerabah dan muatiara, emas, perak (MEP) 

karena merupakan klaster unggulan dalam sektor industri di Provinsi NTB. RED 

merupakan sebuah kerjasama oleh Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan 

Pemerintah Federal Jerman melalui Kementrian Kerjasama Ekonomi dan 

Pembangunan (BMZ). Program ini selanjutnya diimplementasikan oleh GIZ yang 

bertujuan untuk meningkatkan daya saing di daerah dan sektor yang dipilih 

dengan meningkatkan kapasitas mitra publik dan swasta untuk pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah, yaitu di Jawa Tengah, 

Kalimantan Barat dan NTB. 

Sesuai dengan konsep paradiplomasi yang digunakan dalam penelitian ini, 

dimana konsep ini merupakan sebuah konsep yang memiliki beberapa bentuk 

implementasi aktivitas paradiplomasi yaitu sister city, foreign direct investment 
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(FDI), dan bantuan luar negeri. Dalam sebuah kerjasama bentuk bantuan yang 

diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama berbeda-beda. Kerjasama 

yang dilakukan oleh GIZ dan NTB sendiri lebih kepada bentuk bantuan luar 

negeri berupa bantuan teknis tenaga ahli yang dimiliki GIZ. GIZ Jerman selaku 

pihak asing dalam kerjasama internasional ini lebih memberikan bantuan berupa 

tenaga ahli yang dimiliki guna membantu dalam program kerjasama yang terjadi. 

Bantuan tenaga ahli yang diberikan oleh GIZ membantu keterbatasan akan 

pengetahuan SDM yang dimiliki serta kemampuan untuk mengoperasikan alat-

alat berteknologi canggih.  

3.3  Implementasi Paradiplomasi Pemerintahan NTB 

3.3.1 Bantuan Luar Negeri World Bank dalam Proyek EIRTP II5 

Provinsi NTB yang sedang giat dalam pembangunan di wilayah nya dalam 

menunjang perkembangan di berbagai sektor nya juga telah menerima banyak 

bantuan luar negeri salah satunya yaitu bantuan luar negeri oleh world bank dalam 

proyek EIRTP II yaitu Eastern Indonesia Region Transport Project yang 

merupakan salah satu berupa proyek bantuan World Bank melalui IBRD yang 

merupkaan salah satu dari 2 lembaga yang dimiliki oleh World Bank. IBRD 

merupakan International Bank for Reconstruction and Development yaitu yang 

bergerak dalam bidang pengembangan dan pembangunan negara miskin dan 

berkembang, akan tetap IBRD lebih bergerak kepada negara berkembang dengan 

pendapatan menengah.  

                                                             
5 Ferdiansyah Tuarita, Paradiplomasi Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Pembangunan 

Victoria Park Tower di Ambon, Skripsi, 2016 
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Proyek EIRTP juga merupakan salah satu bentuk proyek dalam 

infrastruktur jalan strategis di bagian wilayah timur Indonesia. Pada tahun 2006 

proyeknya telah berhasil dan mengimplementasikan rehabilitas sekitar 2.000 km 

jalan. Sehingga melihat kesuksesan implementasi dari proyek tersebut, sehingga 

proyek EIRTP belanjut ke proyek EIRTP II dengan tujuan yaitu meningkatkan 

kesejahteraan di 16 Provinsi dan 190 Kabupatn dan Kota di Indonesia bagian 

Timur.6 Salah satu fokus proyek EIRTP II yaitu di Kabupaten Lombok Tengah di 

Provinsi NTB. Di Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki potensi pengembangan sumber daya alam pariwisata yang sangat 

menjanjikan dimana letak perkembangan perekonomian daerah dengan memiliki 

keterbatasan yaitu dalam aspek infrastruktur jalan menuju lokasi-lokasi wisata 

sehingga terbatas nya minat investor dalam pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Lombok Tengah. Dengan adanya kemudahan dalam infrastruktur 

memberikan kemudahan akan para investor dalam menanamkan modalnya di 

Lombok Tengah.  

Sehingga proyek EIRTP II ini berhasil dan world bank sangatlah berperan 

sebagai bantuan luar negeri yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam 

mendorong minat para investor yang datang untuk berinvestasi di Provinsi NTB 

khususnya di Kabupaten Lombok Tengah sehingga banyaknya investor yang 

menanamkan modalnya di wilayah ini juga akan meningkatkan jumlah para 

wisatawan dan pendapatan serta lapangan perkerjaan bagi masyarakat sekitar, 

sehingga adanya bantuan luar negeri tersebut sangatlah membantu masyarakat. 

Dukungan sebuah infrastruktur yang diberikan oleh World Bank merupakan salah 

                                                             
6 Ibid 
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satu bentuk bantuan luar negeri, dimana bantuan luar negeri merupakan ssebuah 

implementasi dari aktivitas paradiplomasi yang terjadi di Provinsi NTB.  

3.3.2  Foreign Direct Investment (FDI) dalam Penanaman Modal Asing pada 

Budidaya Mutiara Jepang di Kabupaten Lombok Barat7 

Provinsi NTB yang terkenal dengan kualitas mutiara dan budidaya mutiara 

yang cukup baik membuat beberapa penanam modal tertarik untuk menanamkan 

modalnya ke pulau Lombok. Melihat akan potensi tersebut, investor asing yakni 

PT Budaya Mutiara menanamkan modal dalam budidaya mutiara Jepang 

(KYOKO) di Kabupaten Lombok Barat. Penanaman modal oleh pihak asing yaitu 

PT Budaya Mutiara ini apakah cocok dan berperan dalam memberikan kontribusi 

bagi peningkatan perekonomian daerah, di lain hal juga penanaman modal asing 

yang masuk ke suatu daerah juga harus sesuai dengan peraturan pemerintah 

daerah dalam menerima penanaman modal asing ke dalam daerahnya dan hal 

tersebut telah di atur dalam peraturan otonomi daerah, dimana suatu daerah 

memiliki peraturan sendiri dalam mengelola wilayah otonomnya. Hal tersebut 

juga mengatur para investor yang masuk dalam berkontribusi di daerah tersebut.  

Selanjutnya, hasil dari penanaman modal asing yang diberikan oleh PT 

Budaya Mutiara kepada Kabupaten Lombok Barat dalam penanaman modal asing 

budidaya mutiara Jepang (KYOKO), mampu memberikan peran yang signifikan 

terhadap perekonomian daerah setempat dan berpengaruh pada Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB. Juga terdapat peningkatan ekspor 80kg 

                                                             
7 Andi Bunga Septiani, Foreign Direct Investment (FDI) dalam Penanaman Modal Asing pada 

Budidaya Mutiara Jepang di Kabupaten Lombok Barat, Skripsi, 2011 
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biji mutiara pertahun kelas 1 dan 2 yang seluruh hasilnya di ekspor ke Jepang dan 

kemudian di perluas pasarnya ke beberapa negara di Eropa, Australia dan juga 

Amerika Serikat. Selain dari beberapa keuntungan yang didapatkan dari 

penanaman modal asing di suatu daerah tersebut, dimana telah banyak 

menyumbang dalam devisa ekspor, kegiatan dalam penanaman modal asing ini 

juga telah memberikan sumbangan pajak daerah dalam budidaya mutiara dimana 

telah dikenakan pajak yang tertinggi dalam bidang perikanan. Kontribusi lainnya 

yaitu terlaksananya kegiatan pengelolaan kekayaan laut yang juga akan 

berdampak bagi lingkungan dan ekosistem laut sehingga menjadi potensi dalam 

wisata pantai di pulau Lombok.  

Sehingga kegiatan dalam penanaman modal asing atau foreign direct 

investment (FDI) yang di lakukan antara pihak asing PT Budaya Mutiara dengan 

Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB ini merupakan salah satu keberhasilan 

dalam implementasi proses paradiplomasi, antara pemda dengan pihak asing. 

Dimana banyak sekali keuntungan yang bisa di dapatkan antara hubungan instansi 

beda negara tersebut yang memberkan keuntungan bagi daerah dan juga pihak 

asing tersebut.  

3.3.3  Sister City antara Provinsi NTB dengan Provinsi Zhejiang8 

Kerjasama sister city  yang di lakukan antara Provinsi NTB dengan 

Provinsi Zhejiang ini telah di sepakati pada tahun 14 Juni 2014, dengan bermula 

antara pertemuan para petinggi masing-masing dari Provinsi beda negara tersebut 

                                                             
8 Assazali Sibawaihi, Proses Pengambilan Keputusan Pemprov NTB dalam Pembangunan 

Kerjasama Sister Province dengan Pemprov Zhejiang RRT 014-2015, Jurnal Program 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses dalam, 

http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/16-assazali.pdf, (28/04/2018, 12.02 

WIB) 

http://pascasarjana.umy.ac.id/wp-content/uploads/2016/08/16-assazali.pdf
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yang di adakan dalam Consulat Generaal of the People’s Republic of Tiongkok 

yang berada di Denpasar. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama ini melihat 

akan agar terbukanya hubungan internasioal bagi Provinsi NTB dan terjalinnya 

tukar menukar akan informasi, pengetahuan, ide serta budaya antara kedua nya. 

Hal tersebut sangatlah diperlukan bagi masyarakat NTB guna menunjang 

wawasan yang luas khususnya bagi aparat pemerintahan Provinsi dan juga 

masyarakat NTB. Selain dari dari pertukaran akan informasi juga di harapkan 

dapat membantu memberikan pengaruh dalam pembangunan di berbagai sektor 

khususnya sektor pariwisata, pertanian dan juga pembangunan yang diharapkan 

mampu memberikan manfaat yang cukup penting dalam kerjasama kota kembar 

antara Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang.  

Selanjtnya pada Provinsi Zhejiang, provinsi ini selalu melihat akan suatu 

manfaat yang akan dicapai dalam sister city jangka panjang bagi berbagai sektor. 

Beberapa sektor atau beberapa bidang kerjasama yang tidak terlalu aktif atau 

kurang memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan kota dalam 

kerjasama tersebut, tidak lah serta merta menilai kerjasama tersebut menjadi suatu 

yang gagal atau tidak bermanfaat dimana hal ini diyakini karena suatu kerjasama 

tersebut akan memberikan dan mendatangkan manfaat yang terlihat dalam jangka 

panjang atau munculnya dalam jangka panjang. 

Kerjasama sister city/province yang dilakukan oleh kedua provinsi beda 

negara tadi merupakan salah satu bentuk dari implementasi paradiplomasi yang 

ada di Provinsi NTB. Kerjasama yang biasa dikenal dengan kerjasama kota 

kembar ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara kedua provinsi beda 

negara ini dan juga membangun kedua provinsi dengan berbagai sektor yang 
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dimiliki dan pertukaran informasi guna meningkatkan wawasana satu sama lain. 

Pemerintah Provinsi NTB cukup berperan baik dalam berupaya memberikan 

kemajuan serta pembangunan di wilayah otonom nya dengan melakukan 

kerjasama sister city/province.  

 

 


