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ABSTRACT

MANFAAT KERJASAMA SISTER PROVINCE/SISTER CITY ANTARA PROVINSI

JAWA TIMUR (INDONESIA) DENGAN TIANJIN (CHINA)

2005-2011

Faktor pendukung tejadinya kerjasama antara Jawa Timur

dengan Tianjin adalah adanya kemiripan karakteristik antara

kedua daerah ini. Sebagai salah satu diantara empat kota khusus

yang memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah Pusat Cina,

Tianjin juga merupakan kota yang memiliki pendapatan perkapita

yang cukup bagus terutama dibidang manufaktur. Hal ini

memberikan daya tarik tersendiri bagi Jawa timur untuk menjalin

kerjasama sister province dengan Tianjin Cina. Keinginan

tersebut disambut baik oleh Dai Xiang Long yang pada saat itu

menjabat menjadi walikota Tianjin Cina. Hubungan kerjasama

tersebut mulai resmi dilakukan sejak tanggal 28 Oktober 2003

bersamaan dengan ditandatanganinya letter of intent (LoI) antara

kedua pemerintah provinsi.

Yang menyepakati program kerjasama sebagai berikut: ekonomi

dan perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian,

pariwisata, seni dan budaya, pendidikan, olah raga, kesehatan,

transportasi dan pengembangan kota. Sampai tahun 2012 program

kerjasama yang sudah direalisasikan adalah dibidang: ekonomi

perdagangan, pertanian, pariwisata, olah raga, dan kesehatan.



Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama kemitraan

tersebut, sebagai berikut :

a. Kesempatan untuk menukar pengetahuan dan pengalaman

pengelolaan pembangunan bidang-bidang yang dikerjasamakan.

b. Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran aktif pemerintah

daerah, kota, masyarakat dan swasta.

c. Mempererat persahabatan pemerintah dan masyarakat kedua belah

pihak.

d. Kesempatan untuk tukar-menukar kebudayaan dalam rangka

memperkaya kebudayaan daerah.

Realisasi program-program kerjasama diatas merupakan bentuk

dari keseriusan kerjasama sister city/sister province antara

Jawa Timur dengan Tianjin. Karena pada biasanya kerjasama yang

sejenis ini hanya berbentuk wacana, jalan ditempat, atau bahkan

dinilai hanya sebuah alasan untuk pejabat-pejabat daerah unutk

melancong keluar negeri. Karena realisasi kerjasamanya

melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat. Dan dinilai

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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