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Abstract 

The results of this research showed that the readiness and opportunities of Sister City 

cooperation between Manado city and Qingdao city which became the research focus 
of the researcher have been connected since the signing of cooperation agreement 

letter on October 30, 2015. This cooperation is considered very useful because it can 

establish fraternity and help build the economy and development of the city. In the 

Sister City cooperation, Manado and Qingdao cities can meet each other’s regional 
interests and encourage regional economy also capital investment for the country. 

For advance the city and increasing the value of investment is also the goal of this 

cooperation as well as increasing the value of morality and brotherly relations 

between the two cities. This program has proven Manado city can cooperate with city 

of Qingdao in improving growth and development of Manado city. Through the visit 

of China tourists who reached 1000 percent, making the city of Manado experience 

increased the city's economy so that the development of cities that have been 

disrupted in domestic flight routes from the city of Manado to several cities in China. 
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Pendahuluan  

Untuk mencapai suatu tujuan, setiap negara mempunyai berbagai macam cara dalam 

memenuhi kebutuhan negara. Ini merupakan sarana yang baik dalam berdiplomasi 

dengan negara lain karena negara itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan 

negaranya tanpa bantuan dari negara lain. Diplomasi adalah suatu proses politik untuk 

memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan 

dan sikap pemerintah negara lain. 

 

Hubungan internasional merupakan suatu sistem hubungan antar negara yang 

berdaulat dalam pergaulan internasional. Dengan ini, setiap negara bebas melakukan 

kegiatan dengan negara lain sebagai bentuk solidaritas untuk menjalin suatu 

hubungan erat satu sama lain. Tujuan dan maksud dalam melakukan hubungan 

tersebut tidak lepas dari kerjasama antar negara guna dalam menunjang kepentingan 

negara, sehingga hubungan internasional tidak saja melibatkan pemerintah pusat 

dalam menjalin hubungan kerjasama untuk memperkenalkan identitas dan isi lainnya 

dari negara tersebut. 
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Saat ini, peran dari pemerintah daerah juga sangat penting dalam mempengaruhi 

subjek dan objek suatu negara, dikarenakan banyaknya potensi sumber daya alam 

yang harus dikelola untuk menunjang kesejahteraan rakyat kota sebagai bentuk usaha 

dan tujuan dalam menjadikan suatu kerjasama yang bisa mendorong perekonomian 

daerah atau kota serta penanaman modal bagi negara. Dengan adanya kebijakan 

desentralisasi, pemerintah pusat sangat mendukung kegiatan pemerintah daerah untuk 

melaksanakan proses kerjasama antar negara dan sekaligus membantu pemerintah 

pusat dalam memperkenalkan kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh negara 

tersebut. 

 

Sebagai salah satu bentuk dari program pemerintah daerah dalam melakukan proses 

hubungan kerjasama internasional adalah Sister City. Telah banyak negara maju dan 

berkembang melakukan kegiatan Sister City terhadap negara lain. Menjadikan kota 

kembar, dengan banyaknya kesamaan kedua kota tersebut bisa membina suatu 

hubungan dalam menjalin hubungan erat dan saling membantu serta menguntungkan, 

untuk memenuhi kepentingan negara. Salah satu contoh yaitu Kota Manado dari 

negara Indonesia dengan kota Qingdao dari negara China. Kedua kota tersebut 

memiliki kesamaan dan potensi besar untuk melakukan kerjasama internasional 

sebagai kota kembar atau Sister City. 

 

Berawal dari kunjungan pemerintah China ke Indonesia salah satunya kunjungan 

wisata di kota Manado, pemerintah China sangat terkesan terhadap kota Manado. 

Dengan dilihatnya struktur kota dan letak geografis kota Manado, akhirnya 

pemerintah China menetapkan kota Manado sebagai kota kembar dari kota Qingdao. 

Berbagai kesiapan dan peluang telah diatur oleh kedua pemerintah dari kedua kota 

tersebut. Banyak yang dibicarakan untuk kerjasama ini, guna membangun kedua kota 

tersebut saling memenuhi kepentingan dan mensejahterahkan rakyat. Kerjasama ini 

telah disepakati oleh kedua pemerintah kota dari kedua negara dan telah 

ditandatangani oleh Dr. Vicky Lumentut selaku walikota Manado dan Mr. Wang 

Wenhua selaku komite kongres Qingdao, pada tanggal 30 Oktober 2015. 

Penandatanganan ini dilakukan di hotel Arya Duta kota Manado, Indonesia, yang 

dihadiri oleh 17 delegasi China sebagai saksi dari kerjasama Sister City tersebut. 

 

Kerjasama ini kembali membuat Indonesia melakukan hubungan dengan negara 

China lewat kerjasama Sister City antara kota Manado dengan kota Qingdao. 

Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama oleh negara yaitu 

untuk mensejahterahkan rakyat dan serta untuk melakukan hubungan baik antar 

negara dalam menjalin persaudaraan. Kerjasama Sister City ini bertujuan sangat 

penting untuk memajukan dunia investasi dalam dunia internasional seperti 

pariwisata, pendidikan, perdagangan, dan budaya untuk membuat kota lebih maju. 

 

Dalam memperkuat dan memperdalam kerjasama antara Indonesia dengan China 

lewat kota Manado dan kota Qingdao, pemerintah pusat telah mendasari hubungan 

kerjasama ini dengan dasar-dasar hukum yang berlaku atas hubungan Internasional. 

Ini yang membuat penekanan terhadap pemerintah daerah untuk lebih siap dalam 

menjalani kerjasama Sister City tersebut dan ini merupakan diplomatik yang sangat 

baik bagi kedua kota terlebih khusus Indonesia dan China. 
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Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Kerjasama Internasional 

Dalam hubungan internasional, setiap negara tidak dapat berdiri sendiri untuk 

memenuhi semua kebutuhan masyarakat dan elemen-elemen lain yang ada di negara 

tersebut. Pada dasarnya, setiap aktor yang terlibat dalam hubungan internasional 

selalu saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah juga bisa mengambil bagian 

dalam kerjasama internasional. Dalam hal ini, konsep kerjasama internasional 

digunakan untuk menjelaskan kepentingan kota Manado dalam menjalin kerjasama 

Sister City dengan kota Qingdao. Konsep ini juga dapat menjelaskan upaya dari 

kesiapan dan peluang yang nanti akan didapatkan oleh kedua kota tersebut dalam 

proses mengembangkan dan memajukan kota dalam dunia internasional dengan 

kerjasama internasional Sister City. 

 

Kerjasama bilateral 

Kerjasama Sister City adalah kerjasama bilateral yang merupakan bentuk kerjasama 

dilakukan oleh dua negara, baik dalam bidang politik, ekonomi dan budaya. Dalam 

kerjasama bilateral, terbentuk suatu hubungan antar dua negara sebagai interaksi yang 

dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk 

melakukan berbagai hubungan kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan 

bernegara tanpa mengabaikan dan mengucilkan keberadaan negara tersebut serta 

mewujudkan perdamaian dan memberikan nilai tambah yang saling menguntungkan 

dari hubungan bilateral tersebut. 

 

Sister City 

Sister City atau kota kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda 

lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak 

sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan 

demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar ini bisa 

diumpamakan sebagai sahabat pena antara kedua kota. Hubungan kota kembar sangat 

bermanfaat bagi program kerjasama di bidang budaya dan perdagangan. Adapun 

bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Manado dengan 

pemerintah Qingdao yaitu bentuk kerjasama yang pada dasarnya mensyaratkan 

adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam 

penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Sistem ini biasanya dilakukan tanpa 

adanya perubahan struktur kepemerintahan daerah dan adanya pembagian 

kepemilikan control serta tanggung jawab terhadap program. 

 

Syarat Umum Pembentukan Sister City 

Pembentukan kerjasama Sister City atau Kota Kembar ini telah diatur dalam pasal 5 

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008. Dalam pasal itu 

disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama Sister City 

dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan 

lima hal yaitu: 

1. Kesetaraan Status Administrasi 

2. Kesamaan Karakteristik 

3. Kesamaan Permasalahan 

4. Upaya Saling Melengkapi 

5. Peningkatan Hubungan Kerjasama 
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Syarat Khusus Pembentukan Sister City 

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 

diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama Sister City, 

Pemerintah Daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan: 

1. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan 

diplomatik dengan Indonesia. 

2. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan 

daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian. 

3. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang 

dilakukan selama program Sister City menjadi tanggung jawab setiap pemerintah 

daerah yang terlibat. 

4. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri. 

5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama Sister City tidak 

boleh dilaksanakan secara insidental. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik. Dimana penulis 

menggambarkan tentang kesiapan dan peluang kerjasama Sister City kota Manado 

dengan kota Qingdao China. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dan premier, teknik pengumpulan data menggunakan library research 

dan wawancara langsung kepada narasumber terkait, buku dan artikel. Teknik analisis 

data kualitatif karena penelitian ini hanya memaparkan situasi dan peristiwa dengan 

menjelaskan dan menggambarkan implementasi kesiapan dan peluang kerjasama 

Sister City kota Manado dengan kota Qingdao China. 

 

Hasil Penelitian 

Saat ini, banyak sekali kota-kota disetiap negara yang melakukan kegiatan 

internasional guna dalam membangun kota dan memperkenalkan kota terhadap dunia 

internasional. Dengan adanya kerjasama internasional terhadap kota, pemerintah 

daerah atau kota menjadi aktor penting dalam kerjasama tersebut. Namun semua itu 

diatur oleh hukum internasional dan dilihat dari sudut pandang kota tersebut dengan 

potensi sumber daya alam dan struktur yang dimilikinya. Seperti dalam penelitian ini, 

kota Manado dan kota Qingdao adalah kota sebagai Sister City dalam menjalin 

hubungan kerjasama Sister City. 

 

Kota Manado 

Kota Manado merupakan kota besar yang terdapat di pulau Sulawesi bagian utara 

Indonesia. Teritorinya tidak begitu luas namun kota ini mengalami perkembangan 

yang cukup signifikan sejak awal hingga saat ini. Prospek kerja dari program kerja 

yang dilaksanakan oleh pemerintah dari kota ini cukup membuat kota ini maju pesat. 

Perkembangan demi perkembangan terjadi pada berbagai aspek termasuk 

pertambahan dan pertumbuhan penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Utara, hingga tahun 2016, jumlah penduduk mencapai 2. 436. 921 jiwa. 

Kota Manado adalah kota atau daerah yang berada dipesisir pantai pulau Sulawesi 

sehingga Manado dijadikan ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara dikarenakan kota ini 

termasuk kota besar dari kota-kota disekitarnya dan letak geografis yang strategis 

sehingga ini mempermudah jalur keluar masuknya perdagangan. Pengembangan 
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pariwisata dan pembangunan kota Manado terus dikembangkan dengan memerlukan 

komitmen yang kuat dan kerjasama dari pemerintah yang ada, masyarakat, dan 

pelaku usaha wisata serta stakeholders lainnya 

 

Dalam konteks perkembangan, secara periodik kota Manado terus mengalami 

perkembangan dan dinamika yang sangat pesat sesuai arus jaman. Perkembangan ini 

juga terjadi karena posisi strategis kota Manado berada tepat diujung utara pulau 

Sulawesi dan menjadi kota terbesar di Sulawesi Utara dan dijadikan sebagai ibukota 

provinsi. Letak Kota Manado berada dipesisir pantai dengan garis lintang sekitar 

antara 1030’-1040’ Lintang Utara dan 1240 40’ 00”-1260 50’ Bujur Timur. Untuk 

kata Manado sendiri mulai dipakai pada abad 17 (1623), yang menggantikan nama 

Wenang, nama sebelum Manado. Kota Manado berasal dari Minahasa asli yaitu 

Manarou atau Manadou yang artinya dijauh dan sebagai penunjuk tempat bandar 

penukaran uang. 

 

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, kota Manado 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan terus bertambah. 

Hingga April tahun 2017, pertumbuhan ekonomi kota Manado meningkat sampai 7,3 

persen dari 6,17 persen tahun 2016. Ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan 

oleh pemerintah setiap tahunnya. Perdagangan di Manado salah satu pusat perhatian 

oleh pemerintah karena menjadi salah satu faktor dalam pertumbuhan ekonomi kota 

Manado. Hal ini bisa dilihat dalam persentase ekspor untuk kota ini meningkat hingga 

77,9 dan impor meningkat hingga 7,34 juta US$, dengan neraca perdagangan luar 

negeri hingga maret 2017 mencapai 76,54 juta US$. 

 

Dalam hal pendidikan, kota Manado termasuk kota yang mempunyai taraf pendidikan 

internasional. Banyak perguruan tinggi terakreditasi baik di kota ini. Inggris, Jerman, 

Perancis, dan Mandarin terlihat jelas diimplementasikan dalam pendidikan di 

Manado.  

 

Banyak kegiatan internasional diselenggarakan di kota Manado, seperti International 

Choir Festival, Manado Extreme Adventures Tourism, International Training 

Running, Hasher Interational di kawasan hutan lindung Gunung Tumpa Manado, 

Miss Scuba International, Christmas Event International, Flower of Tourism, dan 

masih banyak lagi. Manado juga pernah menjadi tuan rumah event internasional piala 

dunia Paragliding Accuracy Word Cup. Selain itu kota Manado juga dinobatkan dan 

diakui oleh Presiden Joko Widodo sebagai kota Pariwisata Internasional dikarenakan 

kota Manado berhasil mencapai 1.000 persen lonjakan wisatawan atau turis dari 

Tiongkok. Jokowi mengataka bahwa pemerintah Provinsi Sulut berhasil dan mampu 

bekerjasama dengan beberapa maskapai penerbangan di tanah air seperti Silk Air, 

Lion Air, City Link dan Sriwijaya Air untuk melakukan penerbangan langsung dari 

empat provinsi dan enam kota di Tiongkok menuju bandara internasional Sam 

Ratulangi Manado. 

 

Bentuk kerjasama internasional terus berlanjut dan banyak program kerja 

internasional berhasil dilaksanakan oleh pemerintah Manado. Berlanjut dari deklarasi 

kelautan dunia, telah didirikan gedung secretariat regional CTI (Coral Triangle 

Initiative) dengan sangat megah di kota Manado dengan biaya senilai Rp. 47 Miliar, 
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sebagai kantor perwakilan dari tiga negara yang tergabung dalam CTI. Pembangunan 

ini sebagai realisasi dari kesepakatan enam kepala negara dalam pertemuan puncak 

untuk Coral Triangle Initiative-Coral Reef, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). 

Coral Triangle meliputi perairan enam negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, 

Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. 

 

Kota Qingdao 

Kota Qingdao adalah kota besar yang berada dan terletak disebelah utara negara 

China, dengan populasi 3. 718. 835 penduduk dari data sensus tahun 2017. Kota 

Qingdao adalah ibukota dari Provinsi Shandong, dari negara China.  

 

Qingdao memiliki arsitektur pembangunan Eropa pada beberapa bangunan dipusat 

kotanya karena dahulu kala ada begitu banyak orang barat yang tinggal di kota ini. 

Ciri khas barat tidak terlepas dari kota ini sehingga kebanyakan penduduk di kota 

Qingdao telah mengadopsi kehidupannya seperti kehidupannya orang barat. Jembatan 

terpanjang di dunia terdapat di kota Qingdao. Jembatan ini masuk dan diresmikan 

oleh Guiness World Record pada bulan Juli 2011 lalu sebagai jembatan terpanjang di 

dunia. Jiaozhou Bay Bridge adalah nama dari jembatan ini dan memiliki panjang 42,5 

km, yang menghubungkan antara pulau Qingdao dan Huangdao. Mayoritas penduduk 

di kota Qingdao bekerja sebagai pedagang. Tidak heran lagi karena memang tidak 

hanya kota ini saja, tapi negara China adalah negara yang dikenal sebagai negara 

yang senang berdagang hingga kemana pun perginya. Namaun dilihat dari progresnya 

perdagangan dari kota ini sangat berembang dan maju. 

 

Kota Qindao merupakan kota yang sangat berkembang pesat saat ini baik dari segi 

perekonomian, infrastruktur, dan pariwisata. Kota ini juga bisa menjadi kota tujuan 

utama wisatawan asing sampai saat ini. Pemerintah China khususnya Qingdao 

memang sangat serius dalam membangun kota bergengsi ini yang sangat siap 

bersaing di kelas internasional. Mulai dari aktivitas yang padat, tata kota yang 

menarik hingga pusat perbelanjaan Taidong, menjadikan kota ini sangat dijadikan 

tempat berinvestasi dan tujuan utama dalam perdagangan. 

 

Untuk kebudayaan dari kota ini tentu masih adanya unsur budaya etnis Tiongkok, 

namun berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di China ini, kota Qingdao lebih 

terlihat kebarat-baratan karena kota ini sudah sejak dulu telah terbuka dengan dunia 

luar. Kota Qingdao termasuk kota istimewah yang telah mengkombinasikan pesona 

Tiongkok selatan dengan keramahan Tiongkok utara.  

 

Pendidikan dari kota Qingdao juga sudah bertaraf internasional. Bahkan ada tempat 

perguruan tinggi yang sekaligus menjadi tempat wisata kota Qingdao yaitu Qingdao 

Chinese Marine Univercity. Dengan adanya kehidupan gaya barat, kota ini tentunya 

mahir dan berwawasan luas terutama bahasa Jerman dan Inggris. Teknologi informasi 

dan komunikasi sudah sangat baik dan diimplementasikan di kota ini sehingga tidak 

heran lagi sebagian besar dari masyarakat Qingdao sangat ramah, sopan, dan lebih 

bisa menerima gaya modern daripada klasik. Beberapa pertukaran pelajar juga sering 

dilakukan oleh pemerintah setempat guna untuk memberikan wawasan luas dan 

mengenali negara lain. Kementrian dan pemerintah daerah juga memberikan dana 
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parsial untuk pendidikan tinggi di universitas teknis dan publik serta pemerintah 

Qingdao juga telah mengembangkan kurikulum akademik yang sangat 

memungkinkan para pelajarnnya dengan ketrampilan kejuruan untuk 

mengembangkan bakatnya. 

 

Hubungan kerjasama internasional juga sering dilaksanakan oleh pemerintah kota 

Qingdao seperti adanya festival bir internasional atau dikenal sebagai Qingdao Beer 

Festival International setiap tahunnya. Kegiatan internasional ini merupakan festival 

bir terbesar di Asia dan menjadikan Qingdao adalah kota bird an rumahnya bir dari 

kota-kota yang ada di China. Adapun acara atau kegiatan internasional lainnya yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Qingdao sebagai bentuk kesiapan Qingdao dalam 

berhubungan dengan masyarakat internasional seperti International Tea Industry 

Exposition, International Conference On Transportation Infrastructure and 

Materials, International Conference On Materials Applications and Engineering, 

Qingdao International Congress Desalinational and Water Reuse, Qingdao 

International Machine Tool Show, Global Congress Of Knowledge Economy, dan 

masih banyak lagi serta adapun rencana kegiatan internasional yang akan dilakukan 

oleh pemeritah Qingdao nantinya pada tahun 2018 yaitu 3rd Aquaculture Conference 

2018 Recent Advances in Aquaculture Research, yang nanti akan dilaksanakan 

tanggal 25-28 September 2018 di Hyatt Regency Qingdao City. 

 

Sister City 

Kerjasama internasional saat ini tidak hanya dengan adanya keinginan atau strategi 

saja dalam melakukan hubungan kerjasama antar negara. Berbagai cara dan alasan 

yang dilakukan oleh setiap negara untuk melakukan kerjasama dalam mencapai 

kepentingan negara. Sekarang ini, banyak negara memberikan kebebasan kepada 

pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama bertaraf internasional ini. 

 

Sister City merupakan hubungan kerjasama internasional yang dilakukan oleh dua 

kota dari dua negara, dengan adanya persetujuan bersama untuk menjalin hubungan 

bilateral antara dua kota yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana 

dua kota atau daerah tersebut adanya unsur kepentingan bersama. 

 

Kerjasama Sister City dipandang sangat membantu bagi fungsi-fungsi pemerintah 

dalam membina pemerintah daerah dan masyarakat untuk turut serta secara aktif 

dalam pembangunan dan diarahkan untuk penyelenggaraan hubungan dan kerjasama 

yang sangat bermanfaat. Tidak sedikit negara yang mengambil bagian dari kerjasama 

internasional ini. Banyak negara melakukan hal tersebut guna untuk memperkenalkan 

potensi kota yang ada di negara itu sendiri dan tentunya untuk mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kepentingan kota. Tidak ada yang tidak bagus dalam 

Sister City ini. Tergantung dari bagaimana sikap dan cara kerja pemerintah dalam 

menjalani kerjasama yang sangat bermanfaat ini dan dukungan dari pemerintah pusat 

sebagai negara yang merupakan subjek dari hubungan kerjasama ini. 

 

Untuk Indonesia, Sister City pertama kali dilakukan oleh kota Bandung. Istilah Sister 

City yang dipakai di kota Bandung ini juga berdasarkan pada Permendagri No. 1 

tahun 1992, yang menyebutkan bahwa kerjasama Sister City ini merupakan hubungan 

kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kota, pemerintah 
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kabupaten dan pemerintah kota administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar 

negeri. Pelaksanaan kerjasama Sister City ini sebenarnya mulai muncul pada tahun 

1960 di kota Bandung. Kerjasama ini dilakukan oleh pemerintah daerah kota 

Bandung dengan pemerintah daerah kota Braunschweig, salah satu kota yang berada 

di negara Jerman. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia. 

 

Sampai saat ini Sister City di Indonesia masih tetap terlaksana. Tidak sedikit kota-

kota di Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan cara kerjasama Sister 

City. Hingga kini, sudah 15 kota yang telah menjalani hubungan kerjasama Sister City 

ini. Bahkan dalam satu kota, memiliki hubungan kerjasama Sister City dengan lebih 

satu kota yang ada di luar negeri. 

 

Kerjasama Sister City Kota Manado dan Kota Qingdao 

Hubungan kerjasama Sister City antara kota Manado dengan Kota Qingdao sudah 

sepantasnya terjalin. Dilihat dari letak geografis, kota Manado dan kota Qingdao 

sama-sama berada tepat dipesisir pantai dengan teluk atau beberapa pulau 

disekitarnya. Kedua kota ini juga mempunyai unsur kebudayaan yang sama. Manado 

dan Qingdao memiliki budaya kebarat-baratan dengan adanya peninggalan sejarah 

dan masih terus dikembangkan dalam segi pembangunan seperti adanya bangunan-

bangunan Eropa serta Jerman dan gaya hidup barat modern. Kerjasama ini terjalin 

juga dikarenakan Manado juga memiliki penduduk etnis Tingkok yang semakin lama, 

semakin banyak populasinya tinggal dan menetap di Manado. Dan yang lebih 

pentingnya lagi, pemerintah China sangat terkesan dengan kerukunan umat beragama 

khususnya etnis Tiongkok yang sangat diterima oleh rakyat Manado dan selalu 

menjaga perdamaian dan kesatuan seperti halnya yang diterapkan oleh Qingdao. 

 

Awalnya dari hubungan kekerabatan ini dimulai dari kunjungan pemerintah China di 

Indonesia. Ada beberapa destinasi kota yang dikunjungi China saat itu. Dari beberapa 

kota, Manado salah satu yang dipilih untuk dikunjungi oleh pemerintah tersebut. 

Dilihat dari struktur kota dan letak geografis serta budaya dari kota Manado yang ada, 

pemerintah China akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan bilateral dengan 

pemerintah kota Manado. Disaat itu juga pemerintah China membicarakan hubungan 

kerjasama ini dengan pemerintah Manado dengan sangat serius. Dari hasil 

pembicaraan dan kesepakatan yang ada, pemerintah China menetapkan bahwa kota 

Manado sebagai kota kembar atau Sister City dengan kota yang ada di negara China 

yaitu kota Qingdao, karena kedua kota ini mempunyai kesamaan secara letak 

geografis dan sumber daya. 

 

Sebelumnya, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2014, pemerintah kota Manado telah 

melakukan kunjungan undangan resmi oleh pemerintah Qingdao. Ini merupakan 

kunjungan resmi yang diundang oleh pemerintah kota Qingdao melalui Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), 

sebagai delegasi kota Manado, Indonesia. Kunjungan ini dilakukan oleh Kepala 

Bappeda Kota Manado, Dr. Peter Assa dan Staf Khusus Walikota Manado, Dr. Lucky 

Longdong, berdasarkan surat tugas walikota mengadakan perjalanan menuju kota 

Qingdao, China. Tujuan utama utusan Pemkot Manado ke kota Qingdao ini, 

disamping untuk menghadiri Festival Seni Kota Kembar Internasional (International 
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Sister City Art Festival), juga untuk membicarakan lebih lanjut kemungkinan 

kerjasama Sister City antara pemerintah kota Manado dengan pemerintah kota 

Qingdao. 

 

Dengan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah kota Manado dengan 

pemerintah China, akhirnya pemerintah China melakukan kunjungan lagi ke kota 

Manado yang saat itu sudah bersama dengan pemerintah dari kota Qingdao. 

Kunjungan pemerintah China saat itu sangat direspon baik oleh pemerintah kota 

Manado. Bahkan pemerintah kota Manado menyambut pemerintah China dengan 

sangat meriah. Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja, dimana pemerintah kota 

Qingdao telah siap untuk melakukan hubungan kerjasama dengan kota Manado, 

dengan adanya penandatanganan atas kesepakatan resmi sebagai Sister City. 

Pemerintah Qingdao menginginkan pemerintah Manado untuk lebih serius dalam 

kerjasama ini dan bisa menjalin hubungan persaudaraan ini dengan baik dan sesuai 

dengan kesepakatan bersama. 

 

Kunjungan ini dihadiri oleh 17 delegasi dari China sebagai saksi dalam 

penandatanganan surat kesepakatan kerjasama antara Indonesia dengan China 

khususnya kota Manado dengan kota Qingdao. Penandatanganan ini dilakukan pada 

tanggal 30 Oktober 2015, yang telah dilakukan oleh Dr. Vicky Lumentut sebagai 

Walikota Manado dan ketua DPRD Mr. Wang Wenhua selaku komite kongres kota 

Qingdao atau sebagai Chairman of The Standing Committee of Qingdao Municipal 

People’s Congress, dengan tujuan yang sama yaitu guna memajukan dunia investasi 

dalam dunia internasional maupun pariwisata, serta pendidikan, perdagangan, dan 

budaya, untuk membuat kedua kota ini tetap saling berhubungan dan menjadikan kota 

yang lebih baik dan maju. 

 

Penandatanganan ini dilakukan atas persetujuan bersama lewat surat kesepakatan 

Latter of Intens (LoI), disaksikan oleh Sekjen Kongres dan Ketua DPRD Kota 

Manado. Acara ini dimeriahkan dengan adanya tarian sambutan khas Sulawesi Utara 

yaitu Cakalele. Terlihat sungguh terkesan bagi 17 delegasi yang hadir saat itu, yang 

juga diantaranya adalah investor terkenal di kota Qingdao China. Ini merupakan 

kerjasama yang sangat berpotensi besar bagi kepentingan dan keuntungan pemerintah 

kota Manado dan membangun Manado lebih baik lagi.Peluang besar bagi pemerintah 

Manado terutama investor kota Manado dalam mengambil bagian ini. Untuk itu 

banyak pihak yang sangat mendukung akan kerjasama Sister City ini. 

 

Kesiapan Kota Manado melakukan kerjasama Sister City dengan Kota Qingdao 

Program kerjasama Sister City ini merupakan program kerja yang mengarahkan 

kepada kepentingan masing-masing dari kedua kota tersebut. Pemerintah kota 

Manado tidak hanya bergerak semata dengan apa yang nanti akan digerakan oleh 

pemerintah kota Qingdao. Segala kesiapan pun telah disiapkan oleh pemerintah kota 

Manado dalam menjalani kerjasama Sister City dengan Kota Qingdao, China. Seperti 

yang  telah diungkapkan oleh Vicky Lumentut selaku Walikota Manado, bahwa 

Manado adalah kota yang kuat dan sangat siap dengan segala bentuk kerjasama yang 

ada dan yang datang bagi siapapun pemerintah kota atau negara sekalipun. Adapun 

beberapa bidang yang telah disepakati oleh pemerintah kota Manado dan Qingdao 

untuk mempersiapkan semua program kerja seperti dalam bidang kebudayaan dan 
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pariwisata, pendidikan, sains, teknologi dan lingkungan hijau, perdagangan, 

pelayanan publik serta politik. 

 

Kedua kota tersebut telah merencanakan berbagai kesiapan untuk melakukan 

kerjasama ini. Namun, peneliti melihat dari berbagai bidang yang telah disiapkan 

dalam kerjasama Sister City tersebut, pemerintah kota Manado lebih mengedepankan 

kerjasama dibidang budaya dan pariwisata karena atas dasar data yang diperoleh 

peneliti, kunjungan wisatawan China semakin meningkat hingga mencapai 1000 

persen dan itu telah dibuktikan langsung oleh bapak Presiden Jokowi. 

 

Selain budaya dan pariwisata, pemerintah kota Manado juga memperhatikan 

kerjasama dibidang pelayanan publik. Ini yang membuat kota Manado mengalami 

perubahan terutama dalam pelayanan kota seperti adanya empat bahasa di Bandara 

Internasional Sam Ratulangi dan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah 

terhadap wisatawan asing terutama China. Bahasa yang digunakan dalam pelayanan 

tersebut adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Manado dan bahasa 

Mandarin untuk kenyamanan wisatawan.  

 

Peluang kerjasama Sister City Kota Manado dengan kota Qingdao 

Hubungan diplomatik kedua kota ini sangat baik. Dari kunjungan dan kesepakatan 

semua berjalan dengan baik. Peneliti juga melihat pergerakan dari kerjasama ini 

sangat cepat dan sudah terealisasikan. Jadi ini yang membuat peluang untuk mencapai 

kepentingan kota pasti akan terlaksanakan secepatnya. Semuanya sudah sesuai 

dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Dari kerjasama ini, kedua pemerintah 

ini akan mendapatkan peluang sesuai dengan kepentingan yang diharapkan. Kota 

Manado sangat mengharapkan membangun kota menjadi kota modern dan cerdas. 

Dengan kerjasama ini, Manado bisa berpeluang untuk memperbaiki dan menunjang 

perekonomian kota, membangun infrastruktur kota menjadi lebih baik lagi, 

memberikan pendidikan dan ketrampilan kepada masyarakat luas agar bisa 

berkembang dan menjadikan kota Manado Cerdas, serta ingin memperkenalkan dan 

membawa objek wisata hingga internasional. Peluang kota Manado dari kerjasama 

Sister City ini juga bisa membawa kota lebih bersih dari limbah, bebas perdagangan 

yang dalam hal ini membuka lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi investor 

asing untuk peningkatan perekonomian kota dan pemerintah kota Manado juga ingin 

menjadikan bandara internasional Sam Ratulangi lebih berkembang dengan membuka 

jalur penerbangan langsung ke kota Qingdao. 

 

Untuk hasil analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kerjasama 

internasional, teori kerjasama bilateral dan teori Sister City. Dalam teori tersebut 

peneliti melihat pada kenyataannya Indonesia dan China telah banyak melakukan 

hubungan kerjasama seperti kerjasama yang dilakukan oleh kota Manado dan kota 

Qingdao. Kedua kota tersebut, memiliki kesamaan atau kemiripan yaitu letak 

geografis, kebudayaan, politik dan pembangunan. 

 

Kerjasama yang dilakukan oleh kedua kota ini adalah kerjasama bilateral kota kembar 

atau disebut dengan Sister City. Untuk itu pemerintah kota Manado melakukan 

kerjasama dengan kota Qingdao dalam mewujudkan hubungan persaudaraan lewat 
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kerjasama dibidang budaya dan pariwisata, pendidikan, sains, teknologi dan 

lingkungan hijau, perdagangan, pelayanan publik dan politik. 

 

Kesimpulan  

Dalam menjalin kerjasama Sister City kota Manado dan kota Qingdao, dapat 

disimpulkan bahwa kota Manado telah sangat siap untuk menjalin kerjasama ini yang 

tentunya sangat berpotensi besar bagi kemajuan kota Manado dalam mengembangkan 

dan memajukan kota serta siap bersaing sampai internasional. Kesiapan sudah 

terpenuhi seperti terdapat dalam Memorandum of Understanding yang tersusun sesuai 

konsep Sister City sebagai syarat umum dan syarat khusus untuk melaksanakan 

kerjasama dengan kota Negara lain yang didasarkan oleh kemiripan antara kedua kota 

tersebut. Begitu juga dengan kota Qingdao, pemerintah Qingdao siap untuk 

membantu kota Manado dalam mengembangkan dan mensejahterahkan kota Manado 

sebagai kota kembarnya Qingdao. 

 

Kerjasama Sister City ini sangat membantu dan berpeluang besar bagi kedua kota 

tersebut. Ini yang membuat kedua pemerintah antusias untuk melaksanakan 

kerjasama ini, sebagai wadah yang sangat baik untuk menjalin kekerabatan antara 

Indonesia dan China lewat kota Manado dan kota Qingdao. Dilihat dari kesetaraan 

status administrasi, kota Manado dan Qingdao sudah mempunyai kebijaksanaan 

dalam menyusun suatu usaha dan kegiatan yang berkenan terhadap penyelenggaraan 

pelaksanaan kerjasama Sister City. Kedua kota ini juga mempunyai kesamaan 

karakteristik yang kuat sehingga kedua kota tersebut dengan sangat siap ingin 

melakukan suatu hubungan erat dengan harapan yang sangat besar bagi pemerintah 

yang ada untuk terus menjalin kerjasama Sister City ini dalam jangka waktu yang 

panjang. 

 

Daftar Pustaka 

 

Sumaryo Suryokusumo, 2004, Praktik Diplomasi, STIH IBLAM: Jakarta, Hal. 1  

 

Juwono Sudarsono, 1996, “State of The Art Hubungan Internasional: Mengkaji 

Ulang Teori Hubungan Internasional” dalam Perkembangan Studi Hubungan 

Internasional dan Tantangan Masa Depan, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm. 3. 

 

Holsti, K.J, 1988, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisa. Jilid III, 

terjemahan M. Tahrir Azhari. 

 

Remmy Sumilat, 1 Februari 2016, Kerjasama Kota Manado dan Kota Qing Dao 

sebagai Sister City, Manado.  

 

Jemmy Rumengan, “Perspektif Hukum dan Ekonomi atas Kerjasama Luar Negeri 

oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Hukum Internasional, Vol 6, No.2, 2009, 

Hal. 239 

 

Ein A. Gilingan, 2015, Manado Kota Model Ekowisata, Manado, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Manado, Hal. 4 

 



eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 2, 2018:429-442 

 

440 

Yohanna Benedicte Mende, SS, 1 Februari 2016, Kesiapan dan Peluang Kerjasama 

Sister City Kota Manado dan Qing Dao, Manado. 

 

Dr. Peter Assa, 1 Februari 2016, Kerjasama Sister City Kota Manado dan Kota 

Qingdao, Manado 

 

Abdiel Octavian Bajen, SE, AJ AK, 3 Februari 2016, Program Kerja Sister City Kota 

Manado dan Qing Dao, Manado 

 

Rika, S.Sos, M.Si, 19 September 2016, Kedudukan Sister City di Kota Manado, 

Jakarta. 

 

Wayan Parthiana. 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian I, Penerbit CV. 

Mandar Maju, Bandung, Hal. 1 

 

Macinnis, Adam. 2014. What is a Sister City?, ProQuest Documents, Washington, 

Hal.1 

 

Pamudji, S. 1985. Kerjasama antar Daerah dalam Rangka Pembinaan Wilayah. 

Jakarta. 

 

Batsell, Jake. 2014. Sister City Programs: Relics of The Past?, ProQuest Document, 

Washington, Hal. 3 

 

David J. Singer. 1961. “The Level of Analysis Problem in International Relations” 

dalam World Politics, Vol. 14, No. 1, Hal. 77-92 

 

Sister Cities International. 2004. What are Sister Cities?. Washington DC. 

 

Mardiasmo, 2006. Format Kerjasama Keuangan Daerah, Jakarta. 

 

Happy T.R. Korah. 2015. North Sulawesi Government Culture and Tourism, Manado, 

Hal. 27 

 

Olly Dondokambey, SE, 28 Desember 2016, Dalam Lingkup Internasional, Manado 

 

Dr. Ir. Vicky Lumentut S.H, M.Si, D.E.A, 15 September 2016, Kesiapan dan Peluang 

Kerjasama Sister City Kota Manado dengan Kota Qingdao China, Manado 

 

Hendrik Warokka, S.Pd, MA, DEA, 3 Januari 2017, Kunjungan Wisata Pemerintah 

China, Manado 

 

Corry Thelma Tendean, SH, 3 Januari 2017, Kerjasama Sister City Kota Manado dan 

Kota Qingdao, Manado 

 

Djirimu, Muhammad Nurckhalik. 2013. Peluang dan Tantangan Kerjasama Sister 

City Kota Bau-bau dan Seoul, Universitas Hasanudin 



Kesiapan dan Peluang Sister City (Aswin Hendrik Elias) 

441 

Manullang, Renata Edzgar Yosephine. 2014. Urgensi Pengawasan Terhadap 

Pelaksanaan Kerjasama Sister City di Indonesia, Universitas Brawijaya 

 

Fitri, Hendrini Renola dan Faisyal Rani. 2013. Implementasi Kerjasama Sister City 

Studi Kasus Sister City Bandung-Braunschweig, Universitas Riau 

 

Romel Nayoan. “Walikota GSVL Tanda Tangani MoU Sister City Manado-

Qingdao”. Diakses dari: Http://www.speednews-manado.com/kota/walikota-

gsvl-tanda-tangani-mou- sister-city-manado-qingdao, pada tanggal 16 

Februari 2016 

 

ACT Government. “Canberra Beijing Sister City Relationship”. Diakses dari: 

http://www.cmd.act.gov.au/communication/cir/beijing_china, pada tanggal 10 

Mei 2017 

 

Australian Embassy Tokyo. “A Selection of Australia and Japan Sister City State 

Relationship”. Diakses dari: 

http://japan.embassy.gov.au/tkyo/sistercities.html, pada tanggal 10 Mei 2017 

 

Dortmund.de. “Buffalo, USA”. Diakses dari: 

https://www.dortmund.de/en/city_council/town_twinning/buffalo_en/index.ht

ml, pada tanggal 10 Mei 2017 

 

Delhi.gov.in. “Sister City Agreement Between Delhi and Chicago”. Diakses dari: 

http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_udd/Urban+Development/Ou

r+Services/International+Affairs+Cell+%28IC%29/Sisters+City+Agreements

/, pada tanggal 10 Mei 2017 

 

Aiskai. “Jokowi Akui Lonjakan Turis Tiongkok ke Sulut Capai 1000 Persen”. 

Diakses dari: http://www.exposemanado.com/?open=content&id=38, pada 

tanggal 20 Maret 2017 

 

Kompas. “Deklarasi Kelautan Manado Disepakati 75 Negara”. Diakses dari: 

http://sains.kompas.com/read/2009/05/14/18203851/Deklarasai.Kelautan.Man

ado.Disepakati.75.Negara, pada tanggal 20 Maret 2017 

 

Kemlu. “Upaya Peningkatan Kerjasama Antara Sulawesi Utara dan General Santos”. 

Diakses dari: http://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-

perwakilan/Pages/UPAYA-PENINGKATAN-KERJA-SAMA-ANTARA-

SULAWESI-UTARA-DAN-GENERAL-SANTOS.aspx, pada tanggal 20 

Maret 2017 

 

Edhi Budiharso. “Kota Qingdao di China Dibangun Dengan Nuansa Jerman-Eropa”. 

Diakses dari: http://kotakitaku.blogspot.co.id/2012/05/kota-qingdao-di-china-

dibangun-dengan.html, pada tanggal 20 Maret 2017 

 

http://www.speednews-manado.com/kota/walikota-gsvl-tanda-tangani-mou-
http://www.speednews-manado.com/kota/walikota-gsvl-tanda-tangani-mou-
http://www.exposemanado.com/?open=content&id=38
http://sains.kompas.com/read/2009/05/14/18203851/Deklarasai.Kelautan.Manado.Disepakati.75.Negara
http://sains.kompas.com/read/2009/05/14/18203851/Deklarasai.Kelautan.Manado.Disepakati.75.Negara
http://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/UPAYA-PENINGKATAN-KERJA-SAMA-ANTARA-SULAWESI-UTARA-DAN-GENERAL-SANTOS.aspx
http://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/UPAYA-PENINGKATAN-KERJA-SAMA-ANTARA-SULAWESI-UTARA-DAN-GENERAL-SANTOS.aspx
http://www.kemlu.go.id/davaocity/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/UPAYA-PENINGKATAN-KERJA-SAMA-ANTARA-SULAWESI-UTARA-DAN-GENERAL-SANTOS.aspx
http://kotakitaku.blogspot.co.id/2012/05/kota-qingdao-di-china-dibangun-dengan.html
http://kotakitaku.blogspot.co.id/2012/05/kota-qingdao-di-china-dibangun-dengan.html


eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 2, 2018:429-442 

 

442 

Deboneruhireri’s. “Sekilas Tentang Kota Qingdao”. Diakses dari: 

https://deboneruhireri.wordpress.com/2011/10/06/sekilas-tentang-kota-

qingdao/, pada tanggal 20 Maret 2017 

 

Bappeda Manado. “Kunjungan Kerja Kepala Bappeda Manado Ke Kota Qingdao dan 

Beijing”. Diakses dari: http://bappeda.manadokota.go.id/berita-kunjungan-

kerja-kepala-bappeda-manado-ke-kota-qingdao-dan-beijing-tiongkok-bagian-

i.html, pada tanggal 20 Maret 2017 

 

CRI. “Kota Qingdao Yang Permai”. Diakses dari: 

http://indonesian.cri.cn/1/2005/03/09/1@25513.htm, pada tanggal 20 Maret 

2017 

 

Andreas Becker. “Qingdao Kota Masa Depan”. Diakses dari: 

http://www.dw.com/id/qingdao-kota-masa-depan/a-15912621, pada tanggal 

20 Maret 2017 

 

World Population Review. “Population of Cities in China (2017)”. Diakses dari: 

http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/cities/, pada 

tanggal 20 Maret 2017 

https://deboneruhireri.wordpress.com/2011/10/06/sekilas-tentang-kota-qingdao/
https://deboneruhireri.wordpress.com/2011/10/06/sekilas-tentang-kota-qingdao/
http://bappeda.manadokota.go.id/berita-kunjungan-kerja-kepala-bappeda-manado-ke-kota-qingdao-dan-beijing-tiongkok-bagian-i.html
http://bappeda.manadokota.go.id/berita-kunjungan-kerja-kepala-bappeda-manado-ke-kota-qingdao-dan-beijing-tiongkok-bagian-i.html
http://bappeda.manadokota.go.id/berita-kunjungan-kerja-kepala-bappeda-manado-ke-kota-qingdao-dan-beijing-tiongkok-bagian-i.html
http://indonesian.cri.cn/1/2005/03/09/1@25513.htm
http://www.dw.com/id/qingdao-kota-masa-depan/a-15912621
http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/cities/

