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Lampiran 1. Kuesioner dan pertanyaan interview 

KUESIONER DAN WAWANCARA  

 

Nama   : 

Jabatan/Pekerjaan : 

 

1) Apakah anda familiar dengan sister city? 

 

2) Menurut anda apakah kerjasama sister city itu? 

 

3) Menurut anda bagaimanakah kompetensi SDM yang diperlukan untuk 

mengelola kerjasama sister city? 

 

4) Diantara kompetensi-kompetensi dibawah ini, yang manakah paling 

penting untuk dimiliki SDM pengelola sister city . Urutkan sesuai 

kepentingannya dengan nomer 1 sebagai yang paling penting. 

 

    Ahli dibidang perjanjian internasional 

Menguasai bahasa Inggris/bahasa lain yang relevan 

Menguasai politik luar negeri 

Memahami negara mitra kerjasama 

5) a. Menurut anda siapakah yang harus menanggung biaya-biaya kegiatan 

yang berhubungan dengan sister city? 

b. Badan atau lembaga apa yang seharusnya menangani pembiayaan bagi 

kegiatan kerjasama sister city? 

c. Apakah ada aturan formal yang mengatur pentingnya pelaksanaan sister 

city tersebut? Bila ada, seberapa efektifkah manfaatnya? 
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6) a. Apakah kegiatan sister city sebaiknya dimasukkan dalam anggaran 

APBD? Mengapa? 

b. Apabila dimasukkan kedalam anggaran APBD, apakah kira-kira 

membebani pemkot? 

 

7) Menurut anda apakah infrastruktur merupakan faktor yang dapat 

mendukung keberhasilan sister city? Mengapa? 

 

8) Infrastruktur yang bagaimana yang sebaiknya kita miliki? 

 

9) Menurut anda seberapa pentingkah keterlibatan lembaga pemerintah, yaitu 

pemerintah kota dalam mengelola kerjasama sister city? Mengapa? 

 

10) a. Diantara unsur-unsur yang menunjang sister city dibawah ini, yang 

mana yang menurut anda menjadi kunci keberhasilan kerjasama sister city 

Semarang-Brisbane (pilih salah satu yang menurut anda paling penting). 

Unsur yang paling penting adalah…………… 

1. Walikota Semarang 

2. Wakil Walikota Semarang 

3. Sekda Semarang 

4. Kabag Kerjasama  Kota Semarang 

5. Kasubag Kerjasama Internasional Kota semarang 

6. Staf Kerjasama Internasional Kota Semarang 

7. Pengusaha / pebisnis 

8. Akademisi 

9. Masyarakat 

Jelaskan jawaban/pilihan anda! 
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b. Menurut anda, bagaimanakah koordinasi unsur-unsur yang terkait 

(swasta, pemerintah dan masyarakat) dengan pengembangan sister city di 

kota Semarang tersebut? 

 

c. Apakah program sister city antara Semarang – Brisbane ini sudah 

memiliki kesamaan konsep antara kedua kota tersebut? Bagaimanakah 

konsep sister city menurut anda? Siapa yang mestinya mengelola? 

 

11) Kerjasama sister city seyogyanya memberikan keuntungan bagi seluruh 

masyarakat kota yang memiliki kerjasama tersebut. Menurut anda, siapa 

sajakah yang sebaiknya ikut aktif dalam mendukung kerjasama sister city 

ini (misalnya: masyarakat, pebisnis, akademisi,dll) 

 

12) Menurut anda, apakah negara mitra merupakan salah satu faktor 

penunjang keberhasilan sister city? Mengapa? 
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