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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pariwisata menjadi tren terbaru dunia sebagai penggerak ekonomi 

negara dalam menghadapi penurunan perekonomian tradisional. Kepariwisataan 

adalah kegiatan berekreasi, mengisi waktu luang ataupun melakukan perjalanan 

yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan. 

Sektor pariwisata mempunyai banyak manfaat dalam ekonomi pasar, perusahaan 

swasta, perdagangan bebas yang dapat berdampak positif dalam menciptakan 

kesejahteraan, meningkatkan devisa negara dan ketersediaan lapangan pekerjaan. 

Kepariwisataan juga dapat meretribusikan kekayaan dan kekuasaaan sampai 

ekonomi mikro sehingga perputaran ekonomi tidak lagi hanya berpusat dipusat 

kota.1 Melihat dampak positif dari pariwisata, negara-negara mulai sadar wisata 

sehingga mulai menggali potensi pariwisata di masing-masing wilayahnya. Sektor 

pariwisata ini, telah lama dijalankan oleh Thailand, terlihat dari hampir 10 tahun 

berturut-turut pariwisata Thailand, masuk dalam sepuluh besar negara yang 

memiliki laju percepatan pariwisata terbaik di dunia mewakili ASEAN.2 

                                                           
1 United Nation, 2012, Global Code Of Ethics For Tourism, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, hal. 3 – 9. 
2 Lan An-Kim Ngan, 2015, Thailand Melakukan Usaha Wisata, diakses pada 

http://vovworld.vn/id-ID/rumah-asean/thailand-melakukan-usaha-wisata-307101.vov, (16/11/17, 

9:06 WIB). 

http://vovworld.vn/id-ID/rumah-asean/thailand-melakukan-usaha-wisata-307101.vov
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Tidak hanya negara yang tertarik untuk mengembangkan, sektor ini juga 

menarik perhatian salah satu kelompok kerjasama sub-regional ASEAN, yaitu IMT 

– GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), sebagai bagian dari strategi 

Implementation Blueprint IMT – GT. Kerjasama IMT – GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) didirikan pada tanggal 20 Juli 1993 pada Pertemuan 

Tingkat Menteri Pertama (PTM) di Langkawi, Malaysia. Kerjasama ini termasuk 

dalam kerjasama sub-regional Asean, karena ruang lingkup kerjasama yang lebih 

kecil yang beranggotakan tiga negara anggota Asean dengan prioritas wilayah 

perbatasan masing-masing negara. Kerjasama ini memiliki populasi sekitar 70 juta 

jiwa dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah yang masuk dalam 

wilayah kerjasama dan sektor swasta untuk ikut andil serta berperan aktif dalam 

menjalankan program strategi IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). Untuk mengefesiensikan peran pemerintah daerah, kerjasama ini 

menyediakan forum bagi kepala pemerintah provinsi tiga negara yang terlibat. 

Kerjasama ini juga menyediakan forum bagi pihak swasta atau pengusaha, 

mengingat pihak swasta menjadi leader atau kunci dari implementasi program-

program IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).3 

Untuk mengoptimalkan keberadaan kerjasama sub-regional dalam 

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) memiliki berbagai strategi yang tercantum 

dalam IB (Implementation Blueprint). Implementation Blueprint IMT – GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dibuat dengan jangka waktu 

                                                           
3 IMT – GT, 2012, Implementation Blueprint 2012 – 2016, hal. 25. 
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pelaksanaan lima tahun. Implementation Blueprint IMT – GT berisi daftar program 

kerja yang harus dicapai disetiap negara anggota selama lima tahun ke depan, 

sekaligus memandu dan memantau pelaksanaan program secara efektif dan efisien. 

Terdapat kegiatan MTR (Mid-term Review) yang membantu IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) meninjau setiap pertengahan tahun 

pelaksanaan dari Implementation Blueprint IMT – GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle). Diharapkan kegiatan MTR dapat mengefektifkan 

perencanaan program kerja IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) dan menjadi acuan untuk membuat perencanaan program kerja lima tahun 

kemudian. 4 

IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) memiliki 

strategi progam kerja yang dinamakan Working Groups (WGs) yang terdiri dari 

berbagai sektor kegiatan kerjasama untuk diterapkan di masing-masing provinsi 

setiap negara anggota. Terdapat enam Working Group’s IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle), yaitu Working Group on Infrastructure and 

Transportation (WGIT), Working Group on Trade and Investment (WGTI), 

Working Group on Tourism (WGT), Working Group on Agriculture and Agro-

based Industry (WGAA), Working Group On Halal Products and Services 

(WGHAPAS) dan Working Group on Human Resources and Development 

(WGHRD) dengan prioritas wilayah tujuan pengelolaan kerjasama yaitu wilayah 

perbatasan disetiap negara anggota.5 Enam program kerja IMT – GT, sektor 

                                                           
4 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 4. 
5 IMT – GT, 2017, Implementation Blueprint 2017 – 2021, hal. x. 
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pariwisata menjadi salah satu kelapa program kerja dalam kerjasama sub-regional 

IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Pada sektor 

pariwisata, Thailand menempati posisi teratas dari dua negara anggota lainnya, 

dikarenakan Thailand memiliki pertumbuhan pariwisata yang baik serta kedatangan 

pengunjung internasional yang tiada henti.6 

Thailand merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan luas 

wilayah sebesar 513.120 kilometer persegi, meliputi luas dari utara ke selatan 

sebesar 2.500 kilometer, luas dari timur ke barat sebesar 1.250 kilometer, garis 

pantai sekitar 1.840 kilometer di Teluk Thailand dan di Laut Andaman luas garis 

pantai sebesar 865 kilometer.7 Wilayah negara ini berbatasan dengan Myanmar dan 

Laos di sebelah utara, Laos dan Kamboja di sebelah timur, Malaysia dan Teluk 

Siam di sebelah selatan, dan Laut Andaman di sebelah barat.8 Negara dengan 

ibukota Bangkok ini memiliki populasi rakyat Thailand pada 2017 sebesar 

68.330.204 jiwa.9 Wilayah yang masuk dalam kerjasama IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) adalah wilayah Thailand bagian selatan yang 

terdiri dari 14 provinsi memanjang dari utara ke selatan, yaitu Chumphon, Ranong, 

Phang Nga, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phuket, Krabi, Trang, Phatthalung, 

Satun, Songkhla, Pattani, Yala dan Narathiwat. Thailand memiliki jumlah provinsi 

terbanyak sebagai perwakilan dalam kerjasama IMT – GT membuat negara ini 

                                                           
6 Ibid., hal. 45. 
7 Timothy D. Hoare, 2004, Thailand: A Global Studies Handbook, California: ABC-CLIO, hal. 3, 

(18/9/17, 10:34 WIB). 
8 Dra. Dwi Sukanti L.N., dkk, 2007, Geografi dan Sosiologi, Jakarta: Ganeca Exact, hal. 68. 
9 World Meters, Thailand Population, diakses dalam http://www.worldometers.info/world-

population/thailand-population/, (18/9/17, 10:52 WIB). 

http://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/
http://www.worldometers.info/world-population/thailand-population/
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memiliki partisipasi aktif yang lebih melalui kebijakan-kebijakan dan strategi untuk 

mengoptimalkan keberadaan kerjasama sub-regional IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) serta memaksimalkan keuntungan bagi 

negaranya. 

Berdasarkan data World Tourism Organization, pariwisata Thailand 

mengalami peningkatan dalam jumlah kedatangan wisatawan. Pada tahun 2009 

terdaftar sebesar 14.145.000 wisatawan, pada tahun 2010 terdaftar sebesar 

15.936.000 wisatawan dan pada tahun 2011 tercatat sebesar 19.230.000 wisatawan 

ke negara Thailand. Perhitungan yang dilakukan oleh UNWTO diukur dari rata-

rata durasi menginap per malam dan jumlah pengeluaran belanja per perjalanan 

setiap wisatawan.10 Sehingga hal ini dapat menjadi tolak ukur Thailand sebagai 

negara tujuan wisata dunia11 untuk menjaga reputasinya melalui sebuah strategi. 

Thailand memiliki beberapa strategi, salah satunya melakukan kerjasama dengan 

berbagai negara di dunia, termasuk bekerjasama dengan negara tetangga, yaitu 

Malaysia dan Indonesia dalam kerjasama sub-regional IMT – GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga 

melakukan perencanaan yang sama untuk mempercepat proses pertumbuhan 

ekonomi masing-masing negara anggota melalui hubungan kerjasama antar negara 

tetangga, salah satunya dengan bergabung dalam kerjasama sub-regional IMT – GT 

(Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle). 

                                                           
10 UNWTO, 2014, UNWTO Tourism Highlights 2014 Edition, hal. 9, diakses dalam 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226 (30/7/2018,7:23 WIB). 
11 Svetasreni,2012, dalam Jeeranan Thongsamak/MTAR-2015/Vol. 1,9-21, Universitas Walailak. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416226
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, Thailand sebagai negara yang memiliki 

pariwisata yang lebih baik dari dua negara anggota lainnya, maka menarik untuk 

diketahui bagaimana strategi pengembangan pariwisata Thailand untuk 

mempertahankan reputasi di mata internasional serta menjadi cerminan bagi dua  

negara anggota lainnya agar dapat maju bersama-sama melalui kerjasama sub-

regional IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Negara Thailand yang memiliki reputasi laju percepatan baik pada bidang 

pariwisata di IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), 

sehingga menarik bagi penulis bagaimana strategi Thailand pada bidang 

pariwisata dalam kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 

(IMT-GT)? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis untuk memperoleh informasi serta menjelaskan 

mengenai kerjasama IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle), strategi program kerja IMT – GT serta informasi dan menjelaskan 

mengenai strategi pengembangan pariwisata Thailand yang dapat berimplikasi 

terhadap negaranya agar tetap terbaharukan dan tetap stabil dalam 

mendatangkan wisatawan mancanegara dan dapat berimplikasi juga pada 
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Working Group on Tourism IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu 

diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan sekaligus 

sumbangsih bagi rujukan pengembangan kajian Ilmu Hubungan 

Internasional, khususnya pada kawasan Asia tenggara mengenai kerjasama 

internasional yang ada dalam kawasan ASEAN yang lebih mikro serta 

memberikan pemahaman informasi dan menjadi referensi kajian tambahan 

bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas terkait sub-regional, 

Thailand maupun pariwisata Thailand. 

 

b. Manfaat Praktis 

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini, yaitu 

dapat menambah wawasan pembaca terkait infomasi sekaligus penerapkan 

teori growth triangle maupun pariwisata dalam mencari, menghubungkan 

dan memasukkan pada data empirik serta memberikan kontribusi berupa 

informasi yang di dapatkan oleh penulis kepada pembaca dan seluruh pihak 

maupun lembaga yang bersangkutan di Indonesia. 
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1.4 Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan literatur ini, penulis mengklasifikasikan menurut topik 

yang sesuai dengan penelitian penulis. Sebuah penelitian, dibutuhkan adanya 

pengkajian mengenai penelitian terdahulu yang berfungsi untuk membedakan 

penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki 

peran penting sebagai landasan arah penulis dalam melakukan sebuah penelitian 

dengan harapan tidak terjadi penelitian ganda pada dunia akademik yang berakhir 

pada status plagiat. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa penelitian 

terdahuli. 

Penelitian terdahulu yang pertama, skripsi oleh Bayu Prakoso yang berjudul 

“Keuntungan Ekonomi Indonesia Dalam Kerjasama Indonesia-Malaysia-

Thailand Gworth Triangle”. Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan sumber daya alam yang beragam 

dan berlimpah. Pulau Sumatra mewakili Indonesia dalam kerjasama IMT – GT  

yang meliputi Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Barat, 

Bangka-Belitung, Bangkulu, Lampung, Jambi, Sumatra Utara Dan Sumatra Selatan 

yang memiliki sumber daya yang kaya akan perkebunan (kelapa dan sawit), sumber 

daya alam pertambangan dan hutan maupun sumber daya manusia. Tiga belas tahun 

pertama setelah terbentuknya IMT-GT, terdapat beberapa keuntungan seperti pada 

bidang perjalanan dan pariwisata dengan wisatawan yang kuat dari luar sub-

regional, operasi maskapai, peningkatan frekuensi penerbangan ke sub-regional, 

ekspansi dalam jumlah hotel, volume perdagangan barter antara Indonesia dan 

Malaysia mengalami peningkatan dan pertumbuhan signifikan, interkonektif listrik 
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antara Malaysia dengan Pulau Sumatra dan kemudahan investasi dalam bidang 

pertanian komersial di Sumatra dan mendirikan sebuah UNINET yang bertujuan 

untuk meghubungkan, pertukaran dan membangun kerjasama pendidikan, 

penelitian, dan pertukaran antar lembaga pendidikan sub-regional. Selain itu juga, 

terdapat keuntungan pada bidang infrastruktur dan transportasi pelabuhan Belawan, 

Pekanbaru, Dumai-Penang, dan Melaka, Roll-On-Roll-Off Satun-Langkawi-

Belawan-Penang.12 

Penelitian terdahulu yang pertama ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

penulis, yaitu kesamaan dalam membahas kerjasama sub-regional ASEAN IMT – 

GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan menggunakan sifat 

penelitian deskriptif. Selain kesamaan, terdapat perbedaan terhadap penelitian 

terdahulu yang pertama dengan penelitian penulis, yaitu mengenai materi bidang, 

konsep/teori, objek negara dan waktu penelitian. Penelitian Bayu membahas 

mengenai keuntungan bidang ekonomi sedangkan penelitian penulis membahas 

mengenai strategi bidang pariwisata. Kedua, penelitian terdahulu ini menggunakan 

konsep kerjasama ekonomi sub-regional, konsep kerjasama internasional dan 

konsep kepentingan nasional. Ketiga, penelitian terdahulu yang pertama membahas 

objek negara Indonesia, sedangkan penelitian penulis membahas objek negara 

Thailand. Terakhir, penelitian Bayu, menggunakan batasan waktu tahun 2007 – 

2011, sedangkan penelitian penulis menggunakan batasan waktu 2012 – 2016. 

                                                           
12 Bayu Prakoso, 06260089, 2012, “Keuntungan Ekonomi Indonesia Dalam Kerjasama Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle”, Skripsi. Malang: Jurusan Hubungan Internasional – FISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Penelitian terdahulu yang kedua, jurnal oleh Siti Mutmainah yang berjudul 

“Kerjasama Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle Di Bidang 

Pariwisata Melalui Low Cost Carrier 2007-2011”. Jurnal ini membahas dampak 

dari pemberlakuan low cost carrier kerjasama IMT-GT terhadap negara anggota 

indonesia, Malaysia dan Thailand. Seperti yang kita ketahui selama ini, hampir 

seluruh kerjasama di dunia memberlakukan low cost untuk arus perdagangan dan 

jasa saja. Namun berbeda kerjasama sub-regional IMT-GT ini, memiliki berbagai 

bentuk kerjasama, salah satunya pariwisata. Kerjasama segitiga yang berlandaskan 

wilayah perbatasan memberlakukan low cost tidak hanya pada bidang perdagangan 

dan jasa namun juga pada bidang pariwisata. Sistem low cost carrier dengan 

menerapkan maskapai dengan sistem tiket harga terjangkau maupun transportasi 

lainnya dengan harga terjangkau pada area kerjasama IMT-GT. Harga terjangkau 

ini diharapkan dapat mempermudah dan menarik para wisatawan untuk berkunjung 

dan dapat berkeliling di tiga negara dengan harga yang terjangkau. Pemberlakuan 

low cost carrier berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan industri pariwisata di 

tiga negara.13 

Penelitian terdahulu yang kedua ini, memiliki persamaan dengan penelitian 

penulis, yaitu membahas kerjasama sub-regional IMT – GT dan membahas bidang 

pariwisata. Adapun perbedaannya, yaitu pariwisata yang dibahas oleh Siti 

Mutmainnah lebih spesifik pada pemberlakuan LCC (Low Cost Carrier) diantara 

tiga negara anggota. Kedua, perbedaan objek negara, penelitian Siti membahas tiga 

                                                           
13 Siti Mutmainnah, 0902045117, Kerjasama Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle di 

Bidang Pariwisata Melalui Low Cost Carrir 2007-2011, e-Journal Hubungan Internasional, Vol. 

4, No. 3 (2016), Samarinda: Jurusan Hubungan Internasional – FISIP Universitas Mulawarman. 
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negara anggota sedangkan penelitian penulis membahas satu negara anggota saja 

yaitu Thailand. Perbedaan terakhir yaitu pada batasan waktu, penelitian terdahulu 

yang kedua ini memiliki batasan waktu pada tahun 2007 – 2011 sedangkan 

penelitian penulis memiliki batasan waktu pada tahun 2012 – 2016. 

Penelitian terdahulu yang ketiga, oleh Dimas Aditya Prabowo yang berjudul 

“Festival Songkran Sebagai Bentuk Diplomasi Budaya Thailand Dalam 

Meningkatkan Wisatawan Asing Di Thailand”. Skripsi ini membahas mengenai 

strategi visi Thailand dalam meningkatkan kunjungan wisatawan asing di Thailand 

melalui festival songkran sebagai diplomasi budaya. Festival songkran merupakan 

perayaan tahunan untuk memperingati tahun baru bangsa Thailand Kuno. Festival 

ini lahir di wilayah Chiang Mai, namun perayaannya sudah menyebar di berbagai 

wilayah di Thailand. Perayaan ini menggunakan siraman air kepada masyarakat 

lainnya baik masyarakat yang dikenal maupun masyarakat yang tidak dikenal. 

Festival ini membuat pandangan internasional menilai masyarakat Thailand adalah 

masyarakat yang ramah. Festival ini juga mampu memberikan citra positif bagi 

Thailand dari masyarakat internasional. 

Festival ini juga menyebar ke Indonesia dikarenakan terdapat peran aktif 

TAT di Indonesia cukup baik. Festival ini terbukti mampu menyumbang kunjungan 

wisatawan asing meningkat, terlihat dari data pengunjung wisatawan tahun 2012 

hingga 2013. Pada tahun 2012 terdapat 2.470.367 wisatawan asing yang datang ke 

Thailand sedangkan pada tahun 2013 terdapat 2.712.000 wisatawan asing yang 
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datang ke Thailand.14 Pada penelitian terdahulu yang ketiga ini, memiliki kesamaan 

pada penelitian penulis, yaitu membahas mengenai pariwisata Thailand dan strategi 

dalam pariwisata Thailand. Terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu penelitian 

Dimas membahas strategi pariwisata Thailand menggunakan diplomasi budaya 

melalui festival songkran yang dapat meningkatkan wisatawan asing, sedangkan 

penulis membahas strategi pariwisata secara umum yang sejalan dengan strategi 

program kerja IMT – GT sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. 

Penelitian terdahulu yang keempat, yaitu jurnal oleh Krishna N. Pribadi 

yang berjudul “Kerjasama Antarnegara Dan Pengembangan Pariwisata Dalam 

Studi Kasus “Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT)”. Jurnal ini membahas 

bagaimana kerjasama antarnegara dalam mengembangkan pariwisata. Studi kasus 

jurnal ini adalah kerjasama IMT-GT, yang di mana penulis juga membahas 

kerjasama IMT-GT. Dalam jurnal ini, mengatakan bahwa pertumbuhan pariwisata 

di wilayah IMT-GT antar periode 1989-1993 sebesar 9 persen menunjukkan 

peningkatan permintaan dari wilayah segi tiga itu sendiri maupun dari Singapura 

dan negara lainnya. Kurangnya penerbangan internasional ke kawasan kerjasama 

segitiga ini, kombinasi paket wisata dan pemasaran bersama menjadi hambatan. 

Kerjasama ini dibentuk untuk menghadapi blok ekonomi Eropa dan Amerika. 

Pertumbuhan pariwisata di wilayah IMT-GT rata-rata mencapai 8 persen dan 

                                                           
14 Dimas Aditya Prabowo, Festival Songkran Sebagai Bentuk Diplomasi Budaya Thailand Dalam 

Meningkatkan Wisatawan Asing Di Thailand, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional – 

FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. 
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diperkirakan akan tumbuh besar 10 persen sehingga memiliki dampak positif bagi 

peningkatan devisa.15 

Penelitian terdahulu yang keempat memiliki kesamaan dengan penulis, 

yaitu membahas IMT – GT dan bidang pariwisata. Namun, terdapat perbedaan yang 

cukup jauh dan luas, terlihat pada perbedaan tahun dan pembahasan. Penelitian 

Khrishna batasan waktu 1989 – 1993 sedangkan penelitian penulis memiliki 

batasan waktu 2012 – 2016. Terdapat perbedaan dalam pembahasan, penelitian 

terdahulu ini membahas berbagai macam kerjasama segitiga pertumbuhan serta 

memiliki penelitian dan pandangan yang berbeda dengan penulis dalam melihat 

IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). 

Penelitian terdahulu yang kelima, oleh Danty Julianty yang berjudul 

“Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Sub-Regional Asean 

Dalam Indonesia-Malaysia- Thailand (IMT-GT) Tahun 2007-2011”. Pasca 

pelaksanaan Implementasi Blueprint 2007-2011, Indonesia mengalami 

perkembangan tren positif bahkan lebih unggul daripada Malaysia maupun 

Thailand. Namun, hasil tren positif yang telah dicapai oleh Indonesia tidak 

berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Menanggapi hal itu, Indonesia 

berupaya dalam menyusun strategi percepatan dan pengembangan proses 

perdagangan. Mengajak keterlibatan secara utuh terhadap aktor pasar lokal di 

wilayah Sumatra untuk meningkatkan proses perdagangan serta mengajak lembaga 

dan kelompok pengusaha terkhusus APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) 

                                                           
15 Krishna N. Pribadi, Kerjasama Antarnegara Dan Pengembangan Pariwisata Dalam Studi 

Kasus Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle, Jurnal PWK ITB, Vol. 5, No. 16a (1994), 

Bandung: Jurusan Teknik Planologi FTSP Institut Teknologi Bandung. 
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untuk mengambil key role. Strategi dalam menguntungkan para pengusaha primer 

dan meningkatkan kinerja multiplier effect bagi pengembangan perekonomian 

berbagai lapisan masyarakat indonesia. Melalui peningkatan ekspor produk olahan 

yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang memadai sehingga dapat 

mempertinggi pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi. 

Peran swasta dan pengusaha sangat penting dalam memproduksi produk-

produk yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota IMT-GT dan dapat 

mengadakan penanaman modal baru. Selain itu, Indonesia merencanakan strategi 

dalam mempercepat mengkwalitaskan pekerja di wilayah Sumatra dengan 

mengajak masyarakat terlibat dalam institusi kampus guna mencetak lulusan yang 

produktif. Maka dari itu, Universitas memiliki peran yang sangat penting dalam 

mencetak sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas.16 Penelitian ini 

memiliki kesamaan dalam membahas kerjasama sub-regional IMT – GT dan 

strategi negara anggota. Perbedaan keduanya terdapat pada objek negara dan 

batasan waktu. Objek negara penelitian terdahulu adalah Indonesia sedangkan 

peneltian penulis negara Thailand dan batasan waktu penelitian terdahulu ini tahun 

2007 – 2011 sedangkan penelitian penulis tahun 2012 – 2016. 

Terdapat dua penelitian terdahulu yang beriringan, yaitu penelitian Krishna 

N. Pribadi dan Siti Mutmainah. Penelitian Krishna Pribadi membahas bagaimana 

pariwisata di tiga negara anggota IMT – GT pada tahun 1989 – 1993 atau pada 

tahun sebelum dan awal dibentuknya kerjasama segitiga IMT – GT. Pada penelitian 

                                                           
16 Danty Julianty, Strategi Indonesia Dalam Meningkatkan Kerjasama Sub-Regional Asean Dalam 

Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle Tahun 2007-2011, Skripsi, Makassar: Jurusan 

Hubungan Internasional – FISIP Universitas Hasanuddin. 
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Krishna terdapat perbedaan yang cukup jauh dengan penelitian penulis, yang dapat 

penulis jadikan penelitian ini sebagai bantahan dan perbandingan saat IMT – GT 

yang dulu dan sekarang. Penelitian Siti membahas pariwisata IMT – GT melalui 

Low Cost Carrier pada tahun 2007-2011 yang dapat penulis lanjutkan dari 

penelitian ini mengenai pariwisata dengan memilih salah satu negara anggota. 

Untuk penelitian seiringan terdapat tiga penelitian terdahulu, yaitu Bayu 

Prakoso sebagai menyediakan informasi mengenai IMT-GT dan menjadi landasan 

penulis. Kedua, penelitian Dimas mengenai pariwisata Thailand yang penulis dapat 

ambil mengenai berbagai macam lembaga pariwisata Thailand beserta tugas setiap 

lembaga. Terakhir, penelitian Danty mengenai strategi Indonesia yang penulis 

dapat menjadi landasan dalam mengambil teknik penulisan dan penjelasan 

mengenai strategi negara. 

 

Tabel  1.1 Posisi Penelitian 

No. Judul & Nama 

Penelitian 

Jenis Penelitian & Konsep Hasil 

1. “Keuntungan 

Ekonomi 

Indonesia Dalam 

Kerjasama 

Indonesia- 

Malaysia- 

Thailand 

Growth 

Triangle” 

 

 Jenis Penelitian : Skripsi 

 Metode Pengumpulan 

Data : Studi 

Kepustakaan/ Library 

Research 

 Sifat Penelitian : 

Penelitian Deskriptif 

 Pendekatan Penelitian : 

- Konsep Kerjasama 

Ekonomi Sub-

Regional 

 Indonesia mengajukan pulau 

Sumatra untuk bergabung 

dalam kerjasama IMT-GT 

sebagai perwakilan Indonesia 

 Keuntungan ekonomi 

Indonesia seperti investasi, 

transportasi, pariwisata, 

pendidikan, perdagangan, 

infrastruktur, dan energi 
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Oleh : Bayu 

Prakoso 

- Konsep Kerjasama 

Internasional 

- Konsep Kepentingan 

Nasional 

2. “Kerjasama 

Indonesia-

Malaysia-

Thailand 

Growth Triangle 

di Bidang 

Pariwisata 

Melalui Low 

Cost Carrier 

2007-2011”  

 

Oleh: Siti 

Mutmainnah 

 Jenis penelitian: Jurnal  

 Metode pengumpulan 

data: studi kepustakaan 

atau library research 

 Sifat penelitian: 

penelitian deskriptif-

analitis 

 Pendekatan penelitian: 

konsep kerjasama 

regional, pendekatan 

pariwisata dan industri 

pariwisata. 

 Implikasinya bagi Indonesia 

ialah meningkatnya daya 

saing pariwisata dan 

peningkatan pertumbuhan 

pariwisata Indonesia 

 Peningkatan pertumbuhan 

industri pariwisata juga 

dialami oleh Malaysia dan 

juga Thailand. 

3. “Festival 

Songkran 

Sebagai Bentuk 

Diplomasi 

Budaya 

Thailand Dalam 

Meningkatkan 

Wisatawan 

Asing Di 

Thailand” 

 

Oleh : Dimas 

Aditya Prabowo 

 Jenis Penelitian : Skripsi 

 Metode Pengumpulan 

Data : Studi 

Kepustakaan/ Library 

Research 

 Sifat Penelitian : 

Penelitian Deskriptif 

 Pendekatan Penelitian : 

- Konsep Diplomasi 

Budaya 

- State Branding 

 Festival Songkran merupakan 

perayaan tahunan di Thailand 

yang terlahir di Chiang Mai 

sebagai perayaan tahun baru 

bangsa Thailand Kuno 

menggunakan siraman air 

kepada masyarakat lainnya. 

Festival ini yang mampu 

mengundang lebih banyak 

wisatawan untuk datang ke 

Thailand. 

4. “Kerjasama 

Antarnegara 

Dan 

Pengembangan 

Pariwisata 

Dalam Studi 

 Jenis penelitian : Jurnal 

 Metode Pengumpulan 

Data : Studi 

Kepustakaan/ Library 

Research 

 Sifat Penelitian : - 

 Pertumbuhan pariwisata di 

wilayah IMT-GT antar 

periode 1989-1993 sebesar 9 

persen menunjukkan 

peningkatan permintaan 
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Kasus 

“Indonesia- 

Malaysia- 

Thailand (IMT-

GT)” 

 

Oleh : Krishna 

N. Pribadi 

 Pendekatan penelitian :-  Kurangnya penerbangan 

internasional dan kombinasi 

paket wisata dan pemasaran 

bersama menjadi hambatan 

 Pertumbuhan pariwisata di 

wilayah IMT-GT rata-rata 

mencapai 8 persen dan 

diperkirakan akan tumbuh 

besar 10 persen sehingga 

memiliki dampak positif bagi 

peningkatan devisa 

5. “Strategi 

Indonesia 

Dalam 

Meningkatkan 

Kerjasama Sub-

Regional Asean 

Dalam 

Indonesia-

Malaysia- 

Thailand (IMT-

GT) Tahun 

2007-2011” 

 

Oleh : Danty 

Julianty 

 Jenis Penelitian : Skripsi 

 Metode Pengumpulan 

Data : Studi 

Kepustakaan/ Library 

Research 

 Sifat Penelitian : 

Penelitian Deskriptif 

Analitik 

 Pendekatan Penelitian : 

- Kepentingan 

nasional 

- Organisasi regional 

dan kerjasama sub-

regional 

 Strategi Indonesia dengan 

mengajak keterlibatan utuh 

aktor pasar lokal, lembaga 

dan kelompok pengusaha 

terkhusus APINDO (Asosiasi 

Pengusaha Indonesia) 

 Meningkatkan ekspor produk 

olahan, didukung dengan 

kebijakan pemerintah yang 

memadai serta mempercepat 

kwalitas pekerja dengan 

meningkatkan peran 

universitas. 

6. “Strategi 

Thailand Pada 

Bidang 

Pariwisata 

Dalam 

Kerjasama IMT-

GT (Indonesia-

Malaysia-

Thailand)” 

 

 Jenis Penelitian : Skripsi 

 Metode Pengumpulan 

Data : Studi 

Kepustakaan/ Library 

Research 

 Sifat Penelitian : 

Penelitian Deskriptif 

 Pendekatan Penelitian : 

- Growth Triangle 

- Strategi Pariwisata 

 Thailand mengajukan wilayah 

Thailand selatan sebagai 

perwakilan dalam kerjasama 

IMT – GT 

 IMT – GT memiliki enam 

program kerja pada periode 

2012 – 2016, salah satunya 

program kerja pariwisata 

 Strategi pariwisata Thailand, 

dikelompokan menjadi tiga 

aspek khas, yaitu kebijakan 
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Oleh : Zahrotun 

Masturoh 

Prasaliani 

yang mendukung 

pengembangan pariwisata, 

pengembangan infrastruktur 

pariwisata dan pemasaran 

pariwisata melalui 

penyelenggaan sosialisasi 

perjalanan dan pemasaran 

dalam negeri. 

 

 

1.5 Kerangka Teori/ Konseptual 

1.5.1 Growth Triangle 

Kerjasama adalah interaksi antara negara-negara dalam sebuah sistem 

internasional melalui perjanjian yang disepakati bersama dengan menggelar 

pertemuan secara rutin.17 Terdapat lima macam bentuk kerjasama, yaitu 

kerjasama internasional, kerjasama multilateral, kerjasama bilateral, kerjasama 

regional dan kerjasama sub-regional. 

Menurut K.J Holsti, Kerjasama internasional adalah hubungan atau 

interaksi suatu negara dengan negara lain dalam sebuah wadah yang 

beranggotakan negara-negara yang ada di dunia untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh 

beberapa negara. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua 

negara. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-

negara dalam satu kawasan. Kerjasama sub-regional adalah kerjasama yang 

lebih kecil di dalam sebuah kerjasama regional yang lebih besar. Kerjasama 

                                                           
17 K.J Holsti, 1988, Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis Jilid II, Terjemahan M. Tahrir 

Azhary. Jakarta: Erlangga, hal. 209. 
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sub-regional beranggotakan tiga sampai enam negara anggota regional dan 

kerjasama sub-regional growth triangle beranggotakan tiga negara anggota saja  

yang memiliki kedekatan geografis, sejarah, sumber daya alam, iklim, sosial 

dan budaya.18 

 

Bagan  1.1 Posisi Kerjasama Growth Triangle19 

 

Terdapat bentuk ekonomi regional baru yang inovatif, lahir pada tahun 

1990-an untuk memperkuat blok perdagangan regional, yang dikenal sebagai 

kerjasama sub-regional dan zona segitiga pertumbuhan. Kerjasama sub-

regional ditandai dengan adanya kerjasama Greater Mekong Subregion (GMS) 

                                                           
18 Ibid. 
19 Sumber: Dikelola oleh penulis. 

Kerjasama Internasional

Kejasama 
Multilateral

Kerjasama 
Bilateral

Kerjasama 
Regional
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Growth Triangle
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sebelum tahun 1957 dan disusul dengan kerjasama BIMP-EAGA.20 Zona 

segitiga pertumbuhan pertama kali digunakan oleh Wakil Pedana Menteri 

Singapura, Goh Chok Tong, pada bulan Desember 1989, untuk 

mendeskripsikan kerjasama SIJORI.21 Terdapat tiga bentuk kerjasama sub-

regional growth triangle ASEAN yang lahir adalah SIJORI, IMS-GT, dan IMT-

GT yang yang memiliki spesifikasi wilayah perbatasan masing-masing negara 

anggota dengan kedekatan geografis, sumber daya, sejarah, iklim tropis, sosial 

dan budaya. Ide IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

dipelopori oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, yaitu H.E. Tun Dr. Mahathir 

Mohammad, Presiden Republik Indonesia H. E. Suharto dan perdana menteri 

Thailand H. E. Chuan Leekpai dengan membentuk formasi kerjasama IMT-GT 

pada tanggal 20 Juli 1993 di Langkawi, Malaysia. 

Menurut Min Tang dan Myo Thant, terdapat faktor kesuksesan 

kerjasama untuk mempercepat kerjasama ekonomi dan integrasi antara negara-

negara anggota, yaitu komplementari ekonomi, kedekatan geografis, komitmen 

politik dan koordinasi kebijakan, dan pengembangan infrastruktur. Berikut 

empat faktor kunci kesuksesan kerjasama Growth Triangle: 

1.) Komplementaris Ekonomi 

Pada landasannya, komplementasi ekonomi bermula dari taraf yang 

berbeda-beda di berbagai daerah pengembangan negara anggota dalam hal 

                                                           
20 Jorn Dosch & Oliver Hensengerth, Sub-regional Cooperation in Southeast Asia: The Mekong 

Basin, European Journal of East Asian Studies (EJEAS), Vol. 4, No. 2 (2005), pp.263-285, 

Inggris: University of Leeds, hal. 264-265. 
21 Min Tang & Myo Thant, 1994, Growth Triangle: Conceptual Issues And Operational Problems, 

Manila: Asian Development Bank, hal. 1. 



21 

faktor pendukung. Komplementari ekonomi juga dapat timbul karena tidak 

meratanya dalam hal teknologi dan mengelolaan kualitas sumber daya alam 

masing-masing negara anggota yang berpartisipasiidi zona pertumbuhan. 

Karena potensi yang berbeda-beda disetiap wilayah negara anggota, maka 

kerjasama dibutuhkan untuk komplementari atau saling melengkapi satu 

sama lain yang dapat meningkatkan intensitas ketergantungan lebih tinggi.22 

Kebutuhan ekonomi yang saling komplementari atau saling 

melengkapi di antara ketiga negara anggota IMT – GT dalam berbagai 

produk yang dihasilkan seperti produk fashion bernuansa agama, seperti 

gamis, perlengkapan solat, batik, produk makanan halal dan kerajinan 

tangan hasil Indonesia di ekspor ke Thailand23 dan Thailand melakukan 

ekspor beras ke Indonesia.24 Indonesia dan Thailand memiliki jumlah 

penduduk yang banyak dibandingkan Malaysia sehingga dapat melakukan 

kegiatan ekspor tenaga kerja ke Malaysia.25 Thailand mengirimkan hasil 

produksi agricultural ke Malaysia.26 Komplementasi pada bidang 

pariwisata, Indonesia yang memiliki berbagai macam objek wisata namun 

tidak terdapatnya infrastruktur yang memadai menuju ke objek wisata, 

Malaysia kaya akan objek kolonialnya yang memiliki transportasi yang 

                                                           
22 Ibid. hal. 6. 
23 Triyogo Jatmiko, Brafaks Konsulat Republik Indonesia, Rencana Strategis Konsulat Republik 

Indonesia Di Songkhla 2015-2019, hal. 4-5. Diakses dari 

https://www.kemlu.go.id/songkhla/id/AKIP%20KRI%20SONGKHLA/Renstra%20KRI%20Song

khla%202015_2019.pdf, (4/8/2018, 9:43 WIB). 
24 Tempo.co, Thailand Tetap Berkomitmen Ekspor Beras ke Indonesia, pada 

https://bisnis.tempo.co/read/366770/thailand-tetap-berkomitmen-ekspor-beras-ke-indonesia, 

(11/12/17, 14:01 WIB). 
25 Risky Amalia, Loc. Cit. 
26 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 11.  

https://www.kemlu.go.id/songkhla/id/AKIP%20KRI%20SONGKHLA/Renstra%20KRI%20Songkhla%202015_2019.pdf
https://www.kemlu.go.id/songkhla/id/AKIP%20KRI%20SONGKHLA/Renstra%20KRI%20Songkhla%202015_2019.pdf
https://bisnis.tempo.co/read/366770/thailand-tetap-berkomitmen-ekspor-beras-ke-indonesia
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memadai dan dengan budget tinggi, dan Thailand memiliki berbagai macam 

tujuan wisata alam dan budaya lokal yang dilengkapi trasnportasi menuju 

objek wisata yang memadai dengan biaya yang cukup rendah daripada 

Malaysia. 

2.) Kedekatan Geografis 

Kedekatan geografis merupakan salah satu faktor mendasar karena 

kedekatan geografis dapat meminimalisir biaya transportasi dan 

komunikasi.27 IMT – GT menekankan pada kerjasama sub-regional untuk 

harmonisasi wilayah-wilayah perbatasan regional yang aktif dan strategi 

maka kedekatan geografi menjadi faktor untuk mendatangkan serta 

memaksimalkan keuntungan dengan biaya pengiriman yang rendah. 

Provinsi di tiga negara IMT - GT memiliki kedekatan geografis, sumber 

daya, sejarah, iklim tropis, sosial dan budaya. Kedekatan geografis IMT-GT 

yaitu diantara laut selat Malaka dan laut Andaman. Begitu juga dengan 

sumber daya seperti sumber daya alam air, udara, tanah, laut, hutan dan 

tambang. Persamaan sejarah negara anggota IMT-GT adalah pernah dijajah 

oleh bangsa asing, sejarah kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya dan sebagai 

negara yang sedang berkembang. Kesamaan diantara negara anggota 

kerjasama ini memiliki sosial yang ramah dan memiliki berbagai 

beranekaragam kebudayaan. 

 

 

                                                           
27 Min Tang & Myo Thant, Op. Cit., hal. 8. 
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3.) Komitmen Politik dan Koordinasi Kebijakan 

Komitmen politik berupa kesepakatan untuk bergabung dalam 

kerjasama sub-regional IMT – GT, kesamaan visi dan misi, perspektif 

dalam melihat tantangan-tantangan dan peluang kerjasama IMT – GT. 

Terdapatnya tanggungjawab negara anggota, menjadikan pemerintah 

politik menjadi peran penting dalam faktor ini untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama maka dibutuhkannya sebuah komitmen politik serta koordinasi 

kebijakan antara lembaga kerjasama dengan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sebagai keberhasilan zona pertumbuhan. Terdapat 

belbagai kebijakan inisiatif perihal ekonomi makro, perdagangan, tenaga 

kerja serta koordinasi yang dapat mendukung. 

Setelah menyepakati serta berkomitmen maka ada adjudgment 

structural pada kebijakan yang sama diterapkan di ketiga negara. Semua 

arahan komitmen politik harus didukung dan dilaksanakan dengan baik oleh 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam IMT-GT, terdapat 

keharusan adanya koordinasi kebijakan mengenai implementasi strategi 

program kerja IMT – GT antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 

atau provinsi. Maka dari itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang strategis dan diharapkan pemerintah daerah memenuhi 

tuntutannya untuk berperan aktif dalam kerjasama IMT-GT. Komitmen 

politik dapat berupa rencana strategi bagaimana mendukung serta 

menyukseskan terlaksananya setiap strategi program IMT-GT agar berjalan 

efisien dan efektif. Menyelesaikan hambatan yang dapat mengganggu 
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jalannya program IMT-GT dan merencanakan apa saja yang dapat 

menunjang keberlangsungan program serta memaksimalkan keuntungan. 

4.) Pembangunan Infrastruktur  

Peran pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor 

paling penting dalam menciptakan keberhasilan lingkungan ekonomi yang 

kondusif bagi pengembangan zona segitiga pertumbuhan. Berfokus pada 

hubungan jalan yang bebas hambatan ke seluruh provinsi dan hubungan 

udara ke seluruh negara anggota, seperti jalan, penginapan, pelabuhan, trute 

penerbangan, paket penerbangan dan bandara.28 Kerjasama IMT- GT 

memiliki strategi program kerja sejumlah enam program kerja, yang terdiri 

dari sektor infrastruktur dan transportasi, perdagangan dan investasi, 

pariwisata, produk halal dan layanan halal, pengembangan sumber daya 

manusia dan  pertanian dan agroindustry. 

Bagan 1.2 Program Kerja Kerjasama IMT – GT29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Ibid. hal. 9. 
29 Sumber: Dikelola oleh penulis. 
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Program kerja infrastruktur dan transportasi untuk membangun 

fasilitas antar negara anggota, seperti pembangunan koridor antara Nakhon 

Si Thammarat- Phatthalung- Songkhla- Yala- Pattani- Medan, Trang- 

Satun- Perlis- Penang- Pelabuhan Klang- Malaka, Banda Aceh- Medan- 

Pekanbaru- Palembang, Melaka-Dumai, dan Ranong- Phuket- Aceh.30 

Dalam bidang pariwisata terdapat proyek dalam pembangunan infrastruktur 

maupun fasilitas pariwisata baik mengembangkan objek wisata baru, 

produk lokal maupun paket wisata serta membangun infrastruktur rute 

penerbangan baik domestik, regional maupun internasional dengan IMT – 

GT. 

Dengan kerjasama yang lebih terperinci dan spesifik dapat 

mendatangkan keefektifan keuntungan agar dapat membuka peluang jangka 

panjang termasuk menuju pasar internasional. Sering kali interaksi ini 

terjalin disebabkan memiliki permasalahan, yang tidak dapat ditangani 

dengan sendirinya dan taraf ketergantungan yang mendalam. Taraf 

ketergantungan dialami karena adanya hubungan timbal balik yang positif 

sehingga menjadi motivasi negara untuk memaksimalkan pengelolaan dan 

pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah 

perbatasan, agar potensi-potensi tersebut dapat mengubah perekonomian di 

wilayah Growth Triangle.31 Negara dapat mengajukan masalah ke dalam 

forum untuk diberikan penanggulangan bersama dengan disertai 

                                                           
30 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 11-15. 
31 K.J Holsti, Loc. Cit. 
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pengumpulan bukti-bukti tertulis untuk mendukung penyelesaian masalah 

dan diakhiri dengan disepakatinya perjanjian bersama yang dapat 

memuaskan untuk semua pihak.32 

 

1.5.2 Strategi Pariwisata 

Pariwisata adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan 

beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan 

budaya, yang direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi 

pemenuhan kualitas hidup baik secara perorangan ataupun secara kolektif. 

Pariwisata adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara 

penerima wisatawan sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dalam 

menghadapi menurunnya perekonomian tradisional.33 Menurut Organisasi 

Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata merupakan kegiatan berpergian yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ke negara/ wilayah lain dan 

tinggal di tempat-tempat suasana yang berbeda dalam kurun waktu tertentu 

dengan tujuan berekreasi, bisnis ataupun yang lainnya.34 Terdapat pembenaran 

mengenai promosi daerah-daerah yang kurang berkembang untuk berkontribusi 

dalam pembangunan perekonomian melalui industri pariwisata. Terlihat dari 

Deklarasi Manila UNWTO, bahwa : 

                                                           
32 Ibid. Dalam  Bayu Prakoso, Op. Cit., hal 9. 
33 United Nation, 2012, Op. Cit., hal.7-10. 
34 Mohamed Ali Sharafuddin, Type of Tourism in Thailand, e-Review of Tourism Research 

(eRTR), Vol. 12, No. ¾, 2015, Thailand: Fakultas Administrasi Bisnis – St. Theresa International 

College, hal. 210. 
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“World tourism can contribute to the establishment of a new 

international economic order that will help to eliminate the widening 

economic gap between developed and developing countries and ensure 

the steady acceleration of economic and social development and 

progress, in particular in developing countries”. (WTO, 1980: 1)35 

Pariwisata tidak hanya sebagai katalis pembangunan melainkan dapat 

menjadi perubahan politik dan ekonomi untuk mencapai perkembangan dan 

kemajuan ekonomi dan sosial serta dapat meretribusi kekayaan dan kekuasaan 

untuk mencapai pembangunan daerah. Pariwisata dapat membantu 

menghilangkan kesenjangan ekonomi antar wilayah yang terjadi di negara 

berkembang. Hal ini juga terjadi pada wilayah setiap negara anggota kerjasama 

IMT – GT. Prioritas wilayah kerjasama IMT – GT adalah wilayah perbatasan 

yang merupakan pintu gerbang perdagangan internasional, namun wilayah ini 

jauh dari perekonomian tinggi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

lambat. Melihat keterbelakangan wilayah perbatasan, kerjasama ini memiliki 

strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dengan 

menggunakan strategi program kerja pariwisata. 

Untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata pada penyebaran 

ekonomi daerah, dibutuhkannya suatu perencanaan pengembangan. Menurut 

Richard Sharpley dan David J. Telfer, perencanaan menuju suatu tujuan dilihat 

dari pencatatan khusus berdasarkan nilai atau pandangan suatu negara sehingga 

perencanaan atau strategi setiap negara akan berbeda.36 Thailand bergabung 

                                                           
35 Richard Sharpley & David J. Telfer, 2002, Aspects of Tourism, Tourism And Development: 

Concepts and Issues, United Kingdom: British Library Cataloguing in Publication Data, hal. 13.  
36 Ibid. hal. 113.  
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dengan kerjasama sub-regional IMT – GT yang memiliki enam program kerja, 

salah satunya pada bidang pariwisata. Kerjasama ini, diharapkan dapat 

menghubungkan kawasan potensi pariwisata daerah ke pasar pariwisata 

domestik dan pasar pariwisata internasional. Kerjasama juga dapat memperkuat 

aliansi dan kemitraan sehingga dapat membentuk sebuah perjalanan paket 

wisata.37 Memberlakukan strategi pada sektor tertentu dapat menumbuhkan 

inovasi dan kombinasi baru yang produktif serta memperluas jaringan lalu 

lintas. 

 

Bagan 1.3 Tiga Aspek Khas Strategi Pengembangan Pariwisata38 

 

Terdapat tiga kelompok aspek khas dalam perencanaan strategis, yaitu 

keterlibatan negara dalam membuat kebijakan, pembangunan infrastruktur dan 

                                                           
37 Ibid. hal. 116. 
38 Sumber: Dikelola oleh penulis. 
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pemasaran pariwisata. Strategi pertama, yaitu keterlibatan negara dalam 

membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata. 

Pihak yang dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan, meliputi pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, kementrian administrasi, perusahaan bisnis 

pemerintah, otoritas pengaturan dan bantuan maupun pihak swasta. Institusi 

parlemen (demokrasi atau tidak demokrasi) menyediakan kerangka kerja untuk 

mengembangkan kebijakan alternatif dan proses pengambilan keputusan 

mengenai kebijakan yang diadopsi. Kementerian pariwisata nasional setiap 

negara dan struktur birokrasi mempengaruhi kebijakan pariwisata dan yang 

terpenting adalah keseimbangan kekuasaan yang ada antara pusat dan berbagai 

daerah di suatu negara. Fungsi kebijakan dapat disesuaikan dengan berbagai 

tingkat keberhasilan untuk membantu mempromosikan pembangunan nasional 

maupun regional.39 

Thailand memiliki strategi dalam membentuk kebijakan untuk 

mendukung pengembangan pariwisata sehingga memudahkan negara untuk 

menyambut kedatangan wisatawan di wilayah yang masuk ddalam kerjasama 

IMT – GT, yaitu dalam kebijakan mengidentifikasi objek wisata, produk lokal 

dan fasilitas agar sektor swasta dapat membangun aliansi strategis dengan 

sektor swasta IMT - GT, meningkatkan kualitas personel pariwisata, 

pengembangan infrastruktur pariwisata dan pemasaran pariwisata. 

Strategi kedua, yaitu pembangunan infrastruktur yang mendukung 

pengembangan pariwisata. Infrastruktur ini dapat bertindak sebagai alat 

                                                           
39 Ibid. hal. 125. 
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pembangunan nasional yang dapat merangsang percepatan pertumbuhan 

ekonomi. Infrastruktur termasuk pelabuhan, bandara, produk lokal maupun 

fasilitas lainnya. yang dapat mendukung bisnis pariwisata dan memenuhi 

kebutuhan wisatawan. Meningkatkan infrastruktur ini dapat menyebarkan 

kegiatan ekonomi hingga ke daerah terpencil, serta membawa wisatawan kaya 

untuk melakukan perjalanan dari pusat metropolitan ke wilayah provinsi 

pinggiran maupun wisatawan dari wisatawan regional maupun internasional, 

sehingga dapat mendatangkan pemasukan devisa dan menciptakan lapangan 

pekerjaan hingga ke wilayah provinsi pinggiran melalui sarana dan prasarana 

transportasi umum darat, laut dan udara baik domestik, regional maupun 

internasional. Thailand mengembangkan infrastruktur pariwisata bandara, 

pelabuhan, produk lokal serta fasilitas penunjang pariwisata lainnya di Thailand 

selatan, seperti rute penerbangan baru sebagai hubungan transportasi udara 

domestik, regional maupun internasional menuju sub-wilayah IMT – GT. 

Strategi ketiga adalah kunci dasar kegiatan pariwisata, yaitu 

pemasaran. Menurut Hans Magnus Enzensberger merupakan kunci kesuksesan 

pariwisata yang identik dengan iklan dan promosi.40 Memasarkan dan 

mempromosikan pariwisata nasional ke seluruh negara sebagai tujuan wisata 

dunia. Jika tidak ada pemasaran, maka masyarakat internasional tidak akan tahu 

bagaimana keindahan objek pariwisata nasional suatu negara. Pemasaran dapat 

berguna sebagai sarana untuk mengundang dan menarik masyarakat 

                                                           
40 Hans Magnus Enzensberger, Vergebliche Brandung der Feme: Eine Theorie des Tourismus, 

Merkur 126 (Aug. 1958): 701-20, hal. 124. 
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internasional untuk berkunjung dan menghabiskan uangnya dalam ekonomi 

lokal. Tidak hanya pemasaran untuk objek wisata nasional, namun juga 

pemasaran paket wisata, hubungan udara domestik, regional maupun 

internasional dengan IMT – GT. 

Strategi Thailand dalam pemasaran melalui penyelenggaraan 

sosialisasi perjalanan untuk memasarkan hubungan udara internasional, 

regional maupun domestik dengan wilayah kawasan IMT – GT serta 

memasarkan objek wisata sub-wilayah IMT – GT kepada wisatawan lokal 

Thailand yang diadopsi dari proyek program kerja pariwisata IMT – GT untuk 

memasarkan hubungan udara serta pemasaran paket wisata IMT – GT. Tiga 

aspek khas dalam perencanaan strategi pengembangan pariwisata Thailand 

tersebut diadopsi dari proyek-proyek program kerja pariwisata IMT – GT untuk 

mendatangkan manfaat ekonomi bagi daerah pinggiran serta implikasi terhadap 

negara dan kerjasama sub-regional IMT – GT. 
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Bagan 1.4 Strategi Thailand Pada Bidang Pariwisata Dalam Kerjasama IMT 

– GT41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Sumber: Dikelola oleh penulis. 
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1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Tipe Penelitian 

Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan 

untuk menggambarkan kembali data-data yang didapatkan peneliti dari sumber 

dan referensi yang terpercaya secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala terhadap adanya hubungan tertentu antara suatu gejala 

dan gejala lain dalam masyarakat.42 Terdapat suatu hubungan antara strategi 

Thailand untuk membangun pariwisata dalam kerjasama IMT – GT demi 

mengoptimalkan keuntungan dan keefektifan kerjasama Growth Triangle ini.  

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi 

kepustakaan/ library research. Teknik pengumpulan ini merupakan teknik 

pengumpulan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah 

tersedia. Penulis akan mengeksplorasi data sesuai dengan pembahasan obyek 

penelitian penulis melalui artikel, tulisan, dokumen, literatur, buku, jurnal, 

halaman resmi instansi, data base, data yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan serta informasi dari media cetak dan elektronik mengenai 

                                                           
42 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 28. 
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strategi Thailand untuk membangun pariwisata dalam kerjasama Indonesia- 

Malaysia- Thailand (IMT-GT).43 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Untuk teknik analisa data, penulis menggunakan teknik kualitatif, di 

mana penulis melakukan penyelidikan dan menganalisa dari data-data yang 

dikumpulkan untuk memahami sebuah fenomena sosial dan menarik 

kesimpulan dengan menggunakan bahasa pemahaman penulis tanpa 

mengurangi dan menghilangkan makna. Dengan melalui tiga alur kegiatan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

mengenai hasil dari implementasi strategi pembangunan pariwisata Thailand 

terhadap pariwisata dalam negeri serta IMT – GT.44 

 

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Untuk batasan waktu dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

batasan tahun, yaitu pada tahun 2012 karena penetapan awal tahun 

Implementasi Blueprint (IB) IMT-GT yang kedua oleh SOM (Senior 

Official Meeting) / MM ke-17 di Krabi, Thailand pada bulan Agustus 2010 

sampai dengan tahun 2016 karena tahun akhir dari jangka waktu 

                                                           
43 Ibid., hal. 291. 
44 Ibid., hal. 339. 
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Implementasi Blueprint (IB) IMT-GT yang kedua dengan jangka waktu 

perlima tahun. 

 

b. Batasan Materi 

Untuk batasan materi dalam penelitian ini, penulis berfokus pada 

materi kerjasama IMT-GT, progam kerja pariwisata, keikutsertaan sub-

wilayah Thailand dalam kerjasama IMT – GT dan strategi Thailand untuk 

mengembangkan pariwisata. 

 

1.7 Argumen Dasar 

Melalui analisa menggunakan konsep growth triangle pada kerjasama 

IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan teori pariwisata, 

penulis mendapatkan argumen dasar mengenai adanya strategi Thailand 

khususnya pariwisata yang dapat mendukung keberhasilan program kerja 

pariwisata kerjasama IMT – GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). Strategi pengembangan pariwisata Thailand dapat dibagi menjadi tiga 

kelompok, meliputi pertama dalam membuat kebijakan yang mendukung 

pengembangan pariwisata, seperti kebijakan untuk membangun sarana prasarana 

di Thailand selatan demi kenyamanan dan keamanan wisatawan internasional 

maupun domestik, mengindentifikasi objek wisata, meningkatkan kapasitas 

personel pariwisata serta pemasaran pariwisata baik dalam negeri maupun uar 

negeri. 
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Kedua, pada pengembangan infrastruktur pariwisata dengan wilayah 

negara anggota IMT – GT, seperti pembangunan infrastruktur pendukung 

konektivitas pariwisata laut maupun udara, yaitu dengan membangun bandara 

baru serta perbaikan sejumlah pelabuhan di sub-wilayah IMT – GT, membangun 

kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk menciptakan hubungan udara 

domestic, regional maupun internasional dengan IMT – GT, mengembangkan 

objek wisata baru, produk lokal serta fasilitas pariwisata lainnya yang diadopsi 

dari proyek-proyek program kerja pariwisata IMT – GT. Strategi ketiga, pada 

sektor pemasaran, yaitu memasarkan objek wisata baik paket wisata maupun 

pemasaran hubungan udara baik domestik, regional maupun internasional dengan 

IMT – GT. Strategi tersebut digunakan Thailand untuk mencapai peningkatan 

wisatawan, menarik investor asing, menciptakan bahan acuan untuk membangun 

aliansi strategi diantara sektor swasta IMT – GT dan mengimplementasikan 

proyek-proyek program kerja pariwisata untuk dioperasionalisasikan di wilayah-

wilayah Thailand yang masuk dalam kerjasama IMT – GT sehingga 

mengefektifkan serta mengefisiensikan strategi program kerja yang ada dalam 

bidang pariwisata IMT – GT untuk menekankan manfaat praktis dan keuntungan 

yang berimplikasi kedua belah pihak baik Thailand maupun kerjasama sub-

regional IMT – GT secara bersamaan.  
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1.8  Sistematika Penulisan 

 

BAB I 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual, yaitu Growth Triangle dan strategi pariwisata, 

metode penelitian, terdiri dari tipe penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisa data, ruang lingkup penelitian serta argument dasar penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan macam-macam badan pemerintah 

Thailand pada bidang pariwisata, yaitu MOTS ( Ministry Tourism and Sports ), 

TAT ( Tourism Authory of Thailand), DASTA ( The Designed Areas for 

Sustainable Tourism Administration ) dan The Department Of Local 

Administration, yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk keseriusan 

pengelolaan kemajuan pariwisata Thailand. Terdapat uraian mengenai slogan 

nasional pariwisata Thailand yang menggambarkan keindahan pariwisata yang 

dimiliki Thailand. Dalam bab ini juga, penulis menguraikan berbagai macam 

potensi pariwisata yang dimiliki oleh sub-wilayah IMT – GT, khususnya wilayah 

Thailand selatan untuk dikembangkan, dipulihkan dan dihidupkan kembali 

sehingga menghasilkan objek wisata baru. Uraian potensi pariwisata yang tersedia 

di Thailand selatan, penulis kelompokkan berdasarkan geografis, yaitu Thailand 

selatan bagian utara, Thailand selatan bagian barat, Thailand selatan bagian timur 

dan Thailand selatan bagian selatan. 
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BAB III 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan dna menguraikan tentang kerjasama 

sub-regional ASEAN, IMT – GT, yang terdiri dari sejarah terbentuknya IMT – GT, 

yaitu untuk mempersiapkan AFTA berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat 

perbatasan yang memiliki kedekatan geografis antar tiga negara anggota kerjasama 

dan penjelasan serta uraian tentang ruang lingkup kerjasama IMT – GT. Uraian 

ruang lingkup kerjasama IMT – GT, terdiri dari ruang lingkup wilayah kerjasama 

IMT – GT, yaitu wilayah setiap negara anggota yang masuk dalam kerjasama IMT 

– GT, struktur lembaga organisasi, enam program kerja kerjasama IMT – GT 

beserta masing-masing proyek setiap program kerja IMT – GT. 

BAB IV 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan strategi 

pengembangan pariwisata Thailand dalam kerjasama IMT – GT. Strategi 

pengembangan pariwisata pemerintah Thailand yang tidak lepas dari implementasi 

proyek program kerja pariwisata IMT – GT. Terdapat empat proyek program kerja 

pariwisata IMT – GT, yang wajib dilaksanakan oleh negara anggota, termasuk 

Thailand dan proyek-proyek tersebut dioperasionalisasikan di wilayah-wilayah 

yang masuk dalam kerjasama IMT – GT. Untuk mengoperasionalisasikannya maka 

dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata, baik melalui pembuatan kebijakan 

yang mendukung pengembangan pariwisata, pengembangan infrastruktur 

pariwisata dan pemasaran pariwisata. 

Kebijakan pemerintah Thailand untuk pengembangan pariwisata dalam 

kerjasama IMT – GT, berupa kebijakan untuk mengidentifikasi objek wisata, 
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meningkatkan kualitas personel pariwisata, pengembangan infrastruktur pariwisata 

dan pemasaran pariwisata. Adapun strategi melalui pengembangan infrastruktur 

pariwisata, yaitu adanya rute penerbangan baru baik domestik, regional maupun 

internasional dengan wilayah IMT – GT, pengembangan infrastruktur pariwisata di 

Ranong, Phang Nga, Trang dan Songkhla. Strategi pengembangan pariwisata yang 

terakhir adalah pemasaran pariwisata, yang terdiri dari penyelenggaraan sosialisasi 

perjalanan oleh Thailand untuk mempromosikan hubungan udara domestik, 

regional maupun internasional dengan wilayah kawasan kerjasama IMT – GT dan 

pemasaran dalam negeri terkait potensi pariwisata Thailand selatan melalui paket 

wisata. 

BAB V 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari 

penelitian ini yang berjudul strategi Thailand pada bidang pariwisata dalam 

kerjasama IMT – GT dan dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran. 


