
 
ABSTRAK 

 
 

Judul penelitian ini adalah efektifitas kerjasama sister city Surabaya 
dengan Busan dan Surabaya dengan Kochi dalam bidang pendidikan. Kerjasama 
sister city bidang pendidikan antara Surabaya dengan Busan dan Kochi ini 
dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber 
daya manusia dan juga sebagai implementasi dari asas desentralisasi yang 
menghasilkan Undang-Undang otonomi daerah. Selain dalam bidang pendidikan 
Surabaya juga menjalin berbagai kerjasama sister city dengan Busan dalam 
bidang lain seperti pengembangan pelabuhan, perdagangan, pengembangan 
ekonomi, kebudayaan, lingkungan hidup, pengelolaan kota, transportasi dan 
pariwisata. Sedangkan kerjasama sister city dengan Kochi juga disepakati 
berbagai bidang lain seperti ekonomi, perdagangan, industri, pariwisata. 

Penelitian ini dimulai dari, kapan kegiatan sister city dalam bidang 
pendidikan antara Surabaya dengan Busan dan Kochi dimulai. Kemudian sejauh 
mana kerjasama tersebut memberikan efektifitas atau hasil bagi masyarakat 
Surabaya. Untuk mengukur efektifitas peneliti membagi menjadi 3 tingkatan. 
Pertama, hanya sebatas pelaksanaan atau operasionalisasi program. Kedua, 
pelaksanaan program dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan dalam 
kesepakatan MoU. Ketiga, pelaksanaan program, memberikan hasil kemudian 
menghasilkan kerjasama dalam bidang lainnya. 

 Dengan menggunakan tingkat analisis domestik, teori interaksi dan 
beberapa konsep kerjasama sister city maka akan dibuktikan argumentasi bahwa 
kerjasama sister city dalam bidang pendidikan antara Surabaya dengan Busan 
hanya sebatas pelaksanaan program saja sedangkan kerjasama sister city dalam 
bidang pendidikan antara Surabaya dengan Kochi sampai pada pelaksanaan dan 
memberikan hasil bagi masyarakat Surabaya sesuai dengan tujuan dalam 
kesepakatan MoU. 

Pada akhir penelitian ini, dengan penggunaan tingkat analisis, teori dan 
konsep, yang dianalisis berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan 
pendidikan yang berlangsung, ternyata menghasilkan jawaban bahwa kerjasama 
sister city dalam bidang pendidikan Surabaya dengan Busan memang hanya 
sebatas pelaksanaan program sedangkan kerjasama sister city dalam bidang 
pendidikan antara Surabaya dengan Kochi sampai pada pelaksanaan hingga 
memberikan hasil bagi masyarakat Surabaya sesuai dengan tujuan dalam 
kesepakatan MoU. 
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