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BAB III 

GAMBARAN UMUM KERJASAMA INDONESIA- MALAYSIA- 

THAILAND GROWTH TRIANGLE 

 

 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum 

kerjasama Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle yang meliputi latar 

belakang terbentuknya kerjasama sub-regional Indonesia- Malaysia- Thailand 

Growth Triangle dan ruang lingkup kerjasama IMT – GT (Indonesia- Malaysia- 

Thailand Growth Triangle). 

 

3.1 Kerjasama IMT-GT 

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle atau segitiga pertumbuhan 

Indonesia-Malaysia-Thailand merupakan kerjasama ekonomi sub-regional, 

beranggotakan tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. 

Kerjasama ini berawal dari ide mantan perdana menteri Malaysia, yaitu H.E. 

Tun Dr. Mahathir Mohammad, Presiden Republik Indonesia H. E. Suharto dan 

perdana menteri H. E. Chuan Leekpai dengan formasi kerjasama segitiga 

pertumbuhan sub-regional IMT-GT, berdiri dalam Pertemuan Tingkat Menteri 

(PTM) ke-2 pada 20 Juli 1993 di Langkawi, Malaysia. IMT – GT (Indonesia- 

Malaysia- Thailand Growth Triangle) bertujuan untuk meningkatkan 
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kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan negara-negara 

IMT – GT, menjelang diberlakukannya ASEAN Free Trade Zone. 

Kerterbentukan kerjasama ini dilatar belakangi karena untuk mempersiapkan 

pemberlakuan AFTA ASEAN berdasarkan kondisi kesenjangan masyarakat di 

perbatasan dan memiliki kedekatan geografis antar negara anggota.86 

 

Gambar 3.1 Logo Kerjasama Indonesia- Malaysia- Thailand Growth 

Triangle87 

 

 

3.1.1. Persiapan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

ASEAN Free Trade Area lahir pada pertemuan tingkat kepala negara 

(ASEAN Summit) yang ke – 4 di Singapura pada tahun 1992 dengan 

                                                           
86 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle 

(IMT – GT), diakses dalam http://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-

GT.aspx, (18/9/17, 13:27 WIB). 
87 Asian Development Bank, Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle (IMT – GT), 

diakses dalam https://www.adb.org/countries/subregional-programs/imt-gt, (14/12/17, 5:43 WIB). 

http://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-GT.aspx
http://www.kemlu.go.id/en/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-GT.aspx
https://www.adb.org/countries/subregional-programs/imt-gt
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menandatangani CEPT Agreement (main mechanism dari AFTA) pada 

tanggal 28 Januari 1992.88 Pelaksanaan AFTA memerlukan persiapan dalam 

kekuatan dan pemerataan ekonomi negara, serta mampu bersaing agar tidak 

berdampak negatif pada perekonomian negara dan peningkatan 

pengangguran. Persiapan pemerataan ekonomi negara termasuk persiapan 

pada perekonomi wilayah perbatasan yang identik dengan ketertinggalan, 

mengingat wilayah perbatasan merupakan gerbang lalu lintas internasional. 

Ketidakmampuan sebuah negara untuk berdiri sendiri dalam memenuhi 

kebutuhan dalam negerinya dan saling membutuhkan untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan perbatasan, membuat Indonesia, Malaysia, dan 

Thailand sepakat untuk membentuk kerjasama sub-regional yang diharapkan 

adanya timbal balik yang saling menguntungkan dengan prioritas atau 

spesifikasi wilayah perbatasan antar tiga negara. Memprioritaskan wilayah 

perbatasan untuk diperhatikan secara lebih agar tidak terjadi ketimpangan dan 

ketidakstabilan yang berlebihan setelah pelaksanaan ASEAN Free Trade Area 

(AFTA). Selain itu, agar seluruh wilayah negara dapat berkembang maju 

secara bersama-sama tanpa ada ketimpangan antar wilayah. 

 

a. KondisiiKesenjangan Masyarakat diiPerbatasan 

Kawasan perbatasan negara adalah kawasan provinsi/kabupaten/kota 

yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara 

                                                           
88 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Asean Free Trade Area (AFTA), diakses dalam 

http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm, (28/8/2018, 18:36 WIB). 

http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm
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tetangga maupun laut lepas dengan memiliki jarak yang cukup jauh dari pusat 

kota. Pertumbuhan dan pembangunan yang hanya berfokus pada pusat kota 

sehingga wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kota kurang diperhatikan, 

kurangnya pembangunan infrastruktur dan memiliki perekonomian yang 

lambat dan rendah menyebabkan wilayah perbatasan memiliki berbagai 

macam permasalahan keterbelakangan, seperti rendahnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat, kondisi lingkungan, kurang baiknya kualitas 

pendidikan, pelayanan kesehatan, rendahnya perekonomian, kecemburuan 

sosial dan belum maksimal dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga 

masuk dalam kategori wilayah tertinggal, keterbelakangan, ketidakstabilan 

dan banyaknya kasus kriminalitas.89 Berikut tabel perbandingan PDB antara 

pusat kota Bangkok dengan wilayah perbatasan Thailand Selatan. 

 

Tabel 3.1 Data Statistik PDB Bangkok – Thailand Selatan90 

 1985 1988 2001 2003 2005 2006 

Bangkok 11,085 12,821 115,000 135,000 150,000 165,000 

Thailand 

Selatan 

7,877 9,853 51,000 63,000 70,000 82,000 

 

                                                           
89 Sonny Sudiar, Pembangungan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi 

Pengelolahan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, hal. 489-490, diakses 

dalam http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/587/537, (28/8/2018, 14:05 

WIB). 
90 Dikelola dari berbagai sumber. 

http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/viewFile/587/537
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Berdasarkan tabel tersebut, terdapat kesenjangan ekonomi antara 

pusat kota dengan wilayah perbatasan berdasarkan besaran PDB pada tahun 

sebelum terbentuknya kerjasama IMT – GT tahun 1993, yakni pada tahun 

1985 sebesar 11,085 Bath dan tahun 1988 sebesar 12,821 Bath dengan 

wilayah perbatasan Thailand selatan pada tahun 1985 sebesar 7,877 Bath dan 

tahun 1988 sebesar 9,853 Bath.91 Terdapat empat tahun perbandingan PDB 

antara pusat kota dan wilayah perbatasan Thailand selatan sebelum 

terbentuknya Roadmap for Development IMT – GT yang pertama untuk 

jangka waktu 2007 – 2011, yaitu Bangkok tahun 2001 sebesar 115,000 Bath, 

2003 sebesar 135,000 Bath, 2005 sebesar 150,000 Bath dan 2006 sebesar 

165,000 Bath sedangkan untuk wilayah Thailand selatan tahun 2001 sebesar 

51,000 Bath, 2003 sebesar 63,000 Bath, 2005 sebesar 70,000 Bath dan pada 

tahun 2006 sebesar 82,000 Bath.92  

Wilayah keterbelakangan yang memiliki kedekatan geografis dengan 

negara tetangga menyebabkan wilayah perbatasan menjadi pintu gerbang arus 

lalu lintas perdagangan dan manusia suatu negara dengan negara lain yang 

dapat dengan mudah terdorong dalam kegiatan lintas batas illegal untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan lintas batas illegal ini menjadi 

permasalahan terkait dengan aspek keamanan negara seperti terorisme, illegal 

smuggling, illegal logging, maupun aspek sosio-ekonomi yang dapat 

                                                           
91 Somchai Jitsuchon, Thailand’s Economic Growth: A Fifty-Years Perspective (1950 – 2000), 

Thailand : The Thailand Development Research Institute Foundation, hal.  34. 
92 Guido Vanhaleweyk, Gross Domestic Product of Thailand. GDP Growth Rates. Income 

Disparity Between The Provinces, diakses dalam http://www.thaiwebsites.com/thailand-GDP.asp, 

(27/11/18, 20:54 WIB). 

http://www.thaiwebsites.com/thailand-GDP.asp
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mengancam kedaulatan negara.93 Hal ini, didorong oleh aktivitas interaksi 

sosial ekonomi penduduk perbatasan maupun sebagai bagian dari arus 

imigrasi.94 Untuk mengorganisasi permasalahan dan kegiatan tersebut 

diperlukannya koordinasi yang baik antar negara tetangga. 

Pembangunan menjadi kunci paling penting untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi dengan mengimplementasi program pembangunan 

nasional secara menyeluruh sehingga tidak hanya pada lingkup perkotaan. 

Koordinasi dapat berupa pembangunan bersama antar negara tetangga yang 

memiliki permasalahan yang sama agar lebih optimal. Negara tidak dapat 

berdiri sendiri sendiri untuk menangani berbagai masalah dalam negeri 

maupun perbatasan sehinga negara-negara saling membutuhkan  untuk 

membentuk fungsionalisme daerah-daerah perbatasan berdasarkan kedekatan 

geografis dan menekankan manfaat praktis sehingga Indonesia, Malaysia dan 

Thailand membentuk sebuah kerjasama kecil untuk meringankan 

permasalahan tersebut demi terciptanya kesejahteraan sosial, pengembangan 

sumber daya alam maupun manusia serta untuk mempercepat pertumbuhan 

ekonomi di wilayah perbatasan masing-masing negara Indonesia, Malaysia 

                                                           
93 Budi Hermawan Bangun, 2017, Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: 

Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Hukum Tanjungpura, Vol. 1, Issue 1, January 2017: 52-63, 

hal. 53. 
94 Agus R. Rahman, 2013, Hubungan Perbatasan Antara Thailand Dan Malaysia: Kerjasama 

Perbatasan Dan Lintas Batas Ilegal,Jurnal Penelitian Politik, Vol. 10. No. 2 Desember 2013, 

hal.114, diakses dalam http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/438/251 

(28/8/2018, 15:02 WIB). 

http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/viewFile/438/251
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dan Thailand dengan berbagai macam perencanaan strategis pembangunan 

melalui pembuatan program-program kerja di wilayah-wilayah perbatasan.95 

 

b. Kedekatan Geografis 

Kerjasama ini beranggonakan tiga negara anggota ASEAN, dengan 

perwakilan wilayah yang berdekatan antara negara Indonesia, Malaysia dan 

Thailand. Thailand merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan luas 

wilayah sebesar 513.120 kilometer persegi dengan ibukota Bangkok.96 

Thailand 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.97 Thailand terbagi menjadi enam bagian 

wilayah yaitu Thailand utara, Thailand timur laut, Thailand tengah, Thailand 

barat dan Thailand Selatan. Thailand menunjuk wilayah Thailand selatan 

sebagai perwakilan dalam kerjasama IMT – GT (Indonesia- Malaysia- 

Thailand Growth Triangle). Area Thailand selatan berada di Semanjung 

Malaya berbatasan langsung dengan Malaysia, Laut Andaman dan teluk 

Thailand dengan 14 provinsi yaitu Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang 

Nga, Phuket, Krabi, Nakhon Sri Thammarat, Trang, Phatthalung, Satun, 

Songkhla, Pattani, Yala, dan Narathiwat. 

 

                                                           
95 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Op. Cit. 
96 Timothy D. Hoare, 2004, Thailand: A Global Studies Handbook, California: ABC-CLIO, hal. 3. 
97 Dra. Dwi Sukanti L.N., dkk, 2007, Op. Cit. 
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Gambar 3.2 Wilayah Segitiga Pertumbuhan Indonesia- 

Malaysia- Thailand98 

 

 

Indonesia menunjuk wilayah provinsi Sumatera sebagai perwakilan 

Indonesia dalam kerjasama IMT-GT. Pulau Sumatra memiliki letak geografis 

yang strategis baik dalam lingkup nasional, Asia Tenggara, dan global, 

mengingat posisi pulau ini menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia untuk 

negara-negara ASEAN, termasuk negara anggota kerjasama IMT-GT. 

Wilayah Sumatera adalah wilayah Indonesia yang memiliki kedekatan 

diantara kedua wilayah negara Malaysia dan Thailand. Sumatera memiliki 

                                                           
98 IMT – GT, IMT – GT Province, diakses dalam https://imtgt.org/country-information/, 

(14/12/17,4:45 WIB). 

https://imtgt.org/country-information/
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sentral sumber daya produksi yang besar pada produksi karet dan kelapa sawit 

dan pengelolaan hasil bumi serta lumbung energi nasional seperti 

pertambangan dan batu bara. Wilayah Sumatera berbatasan dengan Selat 

Malaka di sebelah timur, Selat Sunda di sebelah selatan, Samudra Hindia di 

sebelah barat, dan Teluk Bengala di sebelah utara.99 

Luas wilayah Malaysia sekitar 329.846 kilometer persegi dengan dua 

pembagian wilayah yaitu Malaysia barat dan Malaysia. Semenanjung 

Malaysia yang berbatasan dengan Thailand merupakan wilayah yang ditunjuk 

untuk mewakili Malaysia dalam kerjasama IMT-GT. Wilayah Semenanjung 

Malaysia memiliki kedekatan geografis dekan wilayah perwakilan dua negara 

anggota lainnya, yaitu Sumatera dan wilayah Thailand selatan. Wilayah ini 

terdiri dari 8 provinsi yaitu, Kedah, Perlis, Pulau Penang, Melaka, Kelantan, 

Perak, Selangor dan Negeri Sembilan dengan penduduk menganut agama 

Islam sebagai agama resmi. Malaysia memiliki iklim tropis dengan sumber 

daya alam, yaitu timah, minyak bumi, kayu, tembaga, bijih besi, gas alam, 

bauksit, minyak kelapa sawit, karet, coklat, beras, manufaktur ringan, obat-

obatan, teknologi medis, dan elektronik.100 

 

 

                                                           
99 Endah Kurnia Wirawati, 2017, 50 Best Of Sumatra, Elex Media Komputindo, hal. 3. 
100 Central Intelligence Agency, The World Factbook, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html, (23/11/17, 13:38 

WIB). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html
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2.2 Ruang Lingkup Kerjasama IMT – GT 

Kerjasama IMT – GT merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional 

baru yang lebih inovatif dan ruang lingkup yang lebih kecil untuk mendukung 

kerjasama regional ASEAN Connectivity. Terdapat empat faktor kunci 

kesuksesan kerjasama sub-regional segitiga pertumbuhan yaitu melalui 

komplementari ekonomi yang dapat meningkatkan saling ketergantungan satu 

sama lain yang lebih besar, kedekatan geografis sehingga dapat meminimalisir 

biaya transportasi, komitmen politik dan koordinasi kebijakan antar pemerintah 

dan lembaga negara dan pengembangan infrastruktur agar dapat 

mengoptimalkan sumber daya sampai tempat terkecil. Hal ini didukung dengan 

lahan pertanian melimpah, luas dan kaya akan sumber daya alam yang 

merupakan sumber potensial pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu 

mengurangi kemiskinan serta tenaga kerja yang murah. Sejak didirikan pada 

tahun 1993, IMT – GT telah berkembang kecakupan wilayah yang terdiri dari 

32 provinsi, yang terdiri dari delapan provinsi Malaysia, 10 provinsi Indonesia 

dan 14 provinsi Thailand.101 

 

 

 

                                                           
101 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 1. 
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Tabel 3.2 IMT-GT Participating State and Province102 

Indonesia Malaysia Thailand 

Aceh 

Bangka Belitung 

Bengkulu 

Jambi 

Lampung 

Sumatra Utara 

Riau 

Kepulauan Riau 

Sumatra Selatan 

Sumatera Barat 

Melaka 

Negeri Sembilan 

Penang 

Perak 

Kedah 

Kelantan 

Perlis 

Selangor 

Chumphon 

Ranong 

Surat Thani 

Pang Nga 

Trang 

Patthalung 

Krabi 

Phuket 

Nakhon Sri Tammarat 

Narathiwat 

Pattani 

Satun 

Songkhla 

Yala 

 

Kendatipun kerjasama ini telah dibangun sejak tahun 1993 di Langkawi, 

Malaysia. Namun, Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT yang pertama baru 

terlaksana pada akhir tahun 2005 di Malaysia. Terjadinya krisis keuangan Asia 

pada tahun 2007 dan kendala dalam membentuk kelembagaan yang efektif 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan KTT yang pertama pada kerjasama 

IMT-GT. Pada pertemuan konferensi tingkat tinggi yang pertama ini membahas 

mengenai komitmen negara anggota terhadap program yang diusungkan dalam 

                                                           
102 Ibid. 
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kerjasama IMT-GT. Membangunkan komitmen negara anggota 

diimplementasikan pada keputusan membuat suatu rumusan perencanaan setiap 

lima tahun yang bernama implementation blueprint. Perumusan perencanaan ini 

berguna untuk memandu dan memantau sejauh mana usaha dari ketiga negara 

dalam lima tahun kedepan.103 

Terhitung dari tahun terlaksananya KTT IMT-GT yang pertama, 

kerjasama ini terbilang cepat dalam merumuskan Implementation Blueprint 

(IB) yang pertama untuk jangka tahun 2007-2011 dengan dibantu oleh pihak 

ADB (Asia Development Bank). Terdapat MTR atau Mid-Term Review dalam 

perjalanan Implementation Blueprint (IB) lima tahun mendatang, yang 

berfungsi untuk meninjau sejauh mana IB terlaksanakan. Pengadaan ini 

diharapkan dapat memaksimalkan tujuan kerjasama yang telah tertulis dalam 

implementation blueprint dan menjadi pertimbangan untuk melangkah ke IB 

selanjutnya. Hasil dari MTR yang pertama dalam Roadmap Development 2007-

2011,  maka SOM/MM Ke-17 di Krabi, Thailand memutuskan untuk mencetak 

Implementation Blueprint diluar tahun 2011. Untuk menanggapi MTR, ketiga 

negara memutuskan untuk membentuk badan pusat pemantauan koordinasi 

kerjasama IMT-GT, yang bernama Centre for IMT-GT Sub-regional 

Cooperation (CIMT).104 

 

                                                           
103 Ibid., hal.2. 
104 Ibid., hal. 4. 
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Gambar 3.3 Struktur Institusional105 

 

 

Sebuah kerjasama ini, memiliki struktur organisasi. Berikut struktur 

lembaga organisasi beserta fungsinya sekaligus program kerja IMT-GT: 

1. Joint Business Council (JCB), yaitu forum pihak swasta untuk saling 

membangun hubungan yang erat antar berbagai kepentingan bisnis IMT-GT 

                                                           
105 Prince of Songkla University IMT – GT Studies Center, Institutional Structure, diakses dalam 

http://www.imt-gt.psu.ac.th/index.php/en/structure#partnerships-for-development, (29/8/2018, 

12:59 WIB). 

http://www.imt-gt.psu.ac.th/index.php/en/structure#partnerships-for-development
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dan akan bertindak sebagai titik pusat sektor swasta dengan visi misi yang 

jelas untuk mendorong sektor swasta dalam mengejar perdagangan maupun 

investasi.106 

2. Leader Summit (LD), yaitu KTT pemimpin IMT-GT untuk mengambil 

keputusan dalam kerjasama IMT-GT yang dilaksanakan bersamaan dengan 

KTT ASEAN setahun sekali.107 

3. Ministerial Meeting (MM), yaitu rapat menteri untuk membantu 

pengambilan keputusan dalam kerjasama IMT-GT pada KTT (Leader 

Summit). Memberikan masukan terkait isu-isu, kebijakan dan tantangan 

terhadap kepentingan bersama dan menetapkan arah kebijakan agar 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.108 

4. Senior Officials Meeting (SOM), pertemuan pejabat tinggi IMT-GT 

dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Departemen 

Koordinasi Pembangunan Ekonomi dan Nasional (NESDB) dan Ekonomi 

Planning Unit (EPU). Bertugas untuk menentukan arahan dan sasaran untuk 

memastikan koordinasi serta mengawasi terhadap program kerja IMT-GT 

dan melaporkan perkembangan IMT-GT dalam MM.109 

5. Chief Ministers and Governors Forum (CMGF), yaitu forum untuk kepala 

menteri dan gubernur wilayah maupun provinsi yang masuk dalam 

                                                           
106 IMT – GT, Joint Bussines Council, diakses dalam http://imtgt.org/joint-business-council/, 

(29/8/18, 13:14 WIB). 
107 IMT – GT, Summit, diakses dalam http://imtgt.org/summit/, (29/08/18, 13:16 WIB). 
108 IMT – GT, Ministerial Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/ministerial-meeting/, (29/08/18, 

13:18 WIB). 
109 IMT – GT, Senior Officials Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/senior-officials-meeting/, 

(29/08/18, 13:20 WIB). 

http://imtgt.org/joint-business-council/
http://imtgt.org/summit/
http://imtgt.org/ministerial-meeting/
http://imtgt.org/senior-officials-meeting/
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kerjasama IMT-GT untuk merancang mengenai Green Cities Action Plan 

(GCAP) sebagai perwujudan bahwa kerjasama ini peduli terhadap 

lingkungan dengan mengembangkan pembangunan perkotaan hijau disetiap 

negara memilih satu kota. CMGF juga aktif dalam memberikan masukan 

kebijakan dalam SOM/MM.110 

6. Strategic Planning Meeting (SPM), dengan tujuan untuk membahas 

sekaligus merangcang mengenai proyek dan rencana program kerja IMT – 

GT.111 

7. CIMT Advisory Committee Meeting, dilakukan untuk meninjau kembali 

kinerja, kemampuan, tinjauan operasional, keuangan, dan tantangan yang 

dihadapi oleh sekretaris IMT-GT (CIMT).112 

8. Working Group Meeting (WGM), yaitu pertemuan kelompok kerja untuk 

melakukan koordinasi serta melaporkan pelaksanaan proyek sekaligus 

menilai kemampuan masing-masing wilayah. Working group ini 

bekerjasama dengan JBC untuk saling mempromosikan. Untuk membangun 

percepatan pertumbuhan perekonomian wilayah perbatasan dibutuhkan 

perencanaan strategis pembangunan infrastruktur untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam program kerja. Kerjasama 

IMT – GT memiliki enam strategi pilar diharapkan dapat menghasilkan 

dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di sub-wilayah negara 

                                                           
110 IMT – GT, Chief Ministers and Governors Forum, diakses dalam http://imtgt.org/chief-

ministers-and-governors-forum/, (29/08/18, 13:22 WIB). 
111 IMT – GT, Strategic Planning Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/strategic-planning-

meeting/, (29/08/18, 13:24 WIB). 
112 IMT – GT, CIMT Advisory Committee Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/cimt-advisory-

committee-meeting/, (29/08/18, 13:26 WIB). 

http://imtgt.org/chief-ministers-and-governors-forum/
http://imtgt.org/chief-ministers-and-governors-forum/
http://imtgt.org/strategic-planning-meeting/
http://imtgt.org/strategic-planning-meeting/
http://imtgt.org/cimt-advisory-committee-meeting/
http://imtgt.org/cimt-advisory-committee-meeting/
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anggota.113 Working Group’s (WGs) IMT-GT terdiri dari enam working 

group yaitu: 

a. Working Group on Infrastructure and Transportation (WGTI); program 

kerja ini berfokus pada meningkatkan infrastruktur transportasi dan 

energi antar sub-regional dengan pembuatan koridor-koridor ekonomi 

untuk membawa produk maupun masyarakat berpindah dengan mudah 

ke wilayah sub-regional kawasan kerjasama IMT-GT (Indonesia- 

Malaysia- Thailand Growth Triangle). Memberi perencanaan 

konektivitas infrastruktur dengan fasilitas transportasi, meliputi 

mempromosikan layanan udara dan fasilitas hubungan laut melalui 

pelabuhan dan layanan Roll-on Roll-off (RoRo). Peningkatan dan 

perluasan konektivitas infrastruktur yang serta dapat mendukung 

pelaksanaan perbatasan kawasan ekonomi khusus dan fasilitas terkait.114 

Terdapat lima rancangan koridor konektifitas, yaitu: 

 

Tabel  3.3 Proyek WGIT115 

No. Proyek Koridor Konektifitas 

1. Koridor Ekonomi Maritim Melaka - Dumai 

2. Koridor Selat Malaka 

(Pantai barat Trang, Thailand selatan – Melaka, 

Semenanjung Malaysia) 

                                                           
113 IMT – GT, WGM, diakses dalam http://imtgt.org/working-group-meeting/, (14/12/17, 8:08 

WIB). 
114 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 7. 
115 Ibid., hal. 7-8. 

http://imtgt.org/working-group-meeting/
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No. Proyek Koridor Konektifitas 

3. Koridor Ekonomi Banda Aceh – Medan – Pekanbaru – 

Palembang 

4. Koridor panjang antara Songkhla – Penang – Medan 

(Nakhon Si Thammarat – Phatthalung – Songkhla – Yala – 

Pattani – Penang – Medan) 

5. Koridor Ekonomi Aceh – Phuket - Ranong 

 

b. Working Group on Trade and Investment (WGTI); memfasilitasi 

perdagangan dan investasi di wilayah kawasan kerjasama IMT-GT 

(Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle). Untuk meningkatkan 

daya saing antar sub-regional dalam hal investasi dan ekspor-impor 

dengan mengurangi biaya lalu lintas perdagangan dan mempromosikan 

pasar besar dalam kerjasama sub-regional IMT-GT.116 Proyek-proyek 

yang mendukung WGTI dalam IB 2012 – 2016, yaitu:  

 

Tabel  3.4 Proyek WGTI 117 

No. Proyek 

1. Mengatasi Batasan dan Hambatan untuk Melakukan Bisnis 

di Sub-Distrik 

2. Penyediaan Logistik / Rantai Suplai dan Layanan Bisnis 

                                                           
116 Ibid. hal. 18. 
117 Ibid., hal. 19. 
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No. Proyek  

3. Memperlancar Peraturan dan Prosedur Perdagangan  

 

c. Working Group on Tourism (WGT); memaksimalkan dan 

mempromosikan potensi pariwisata yang ada di masing-masing sub-

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

sekaligus warisan kebudayaan hingga keindahan alam yang kaya untuk 

mendapatkan perhatian masyarakat internasional dan investor asing.118 

Berikut proyek yang direncanakan pada Implementation Blueprint 2012 

– 2016: 

 

Tabel 3.5 Proyek WGT119  

No. Proyek 

1. Pengembangan wisata baru, produk dan fasilitas pariwisata 

di masing- masing sub-wilayah IMT – GT  

2.  Peningkatan kapasistas keterampilan personel di bidang 

pariwisata 

3. Pemasaran hubungan laut dan udara domestik, regional 

maupun internasional dengan IMT – GT 

                                                           
118 Ibid., hal. 20. 
119 Ibid., hal. 21. 
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No. Proyek 

4. Pembangunan Rute dan Sirkuit Tematik (Paket Wisata) 

Dengan Urutan Objek Dan Situs, termasuk paket wisata 

Perjalanan Ajaib Luang Pu Tuad 

 

d. Working Group on Agriculture, Agrobased Industry and Environment 

(WGAAE); berfokus dalam ruang lingkup sumberdaya alam seperti 

pertanian, perikanan, perkebunan maupun kehutanan dari hulu ke hilir 

di sub-wilayah IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailand Growth 

Triangle).120 Berikut proyek yang direncanakan pada Implementation 

Blueprint 2012 – 2016: 

 

Tabel 3.6 Proyek WGAAE121 

No. Proyek 

1. Aplikasi Teknologi Baru untuk Ternak 

2. Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan 

3. Promosi Pertanian, Perikanan dan Budidaya Nilai Tambah 

yang Tinggi 

 

                                                           
120 Ibid., hal. 22. 
121 Ibid., hal. 23. 
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e. Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS); 

berfokus pada mempromosikan pentingnya produk dan jasa halal bagi 

kesehatan manusia agar menjadi tren dunia sebagai standar mutu barang 

dan jasa. Menyajikan sertifikasi layanan halal di setiap negara anggota 

IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle).122 Berikut 

perencanaan proyek: 

 

Tabel 3.7 Proyek WGHAPAS123 

No. Proyek 

1. Pengembangan Standard dan Sertifikasi untuk Integritas 

Halal 

2. Pengembangan Industri Halal 

 

f. Working Group on Human Resources an Development (WGHRD); 

berfokus pada memberdayakan sumberdaya manusia di sub-wilayah 

IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle) agar lebih 

produktif dan berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan 

meningkatkan peran lembaga pendidikan.124 Berikut perencanaan 

proyek: 

 

                                                           
122 Ibid., hal. 24. 
123 Ibid., hal. 24-25. 
124 Ibid., hal. 25. 
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Tabel 3.8 Proyek WGHRD125 

No. Proyek 

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Subregion 

melalui Peningkatan Kapasitas Program 

2. Seminar Internasional Tentang Partisipasi Perempuan 

Dalam Perburuhan Pasar 

3. Lokakarya Tentang Efektivitas Dan Efisiensi Pelatihan 

Teknis Dan Kejuruan 

4. Lokakarya Tentang Metode Proyek Dalam Pelatihan 

Keterampilan Kerja 

 

Working Group’s IMT-GT serta berbagai macam lembaga di dalam tubuh 

struktural kerjasama Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle telah 

tercantum dalam Implementation Blueprint IMT-GT. Implementation blueprint 

IMT-GT mengalami revisi setiap lima tahun sekali untuk menjadi cerminan 

dalam menyusun Implementation Blueprint IMT-GT lima tahun berikutnya yang 

akan datang. Berakhirnya Roadmap for Development IMT-GT 2007 – 2011, 

maka disusunlah Implementation Blueprint IMT-GT yang kedua, yaitu tahun 

2012 hingga tahun 2016.126 

                                                           
125 Ibid., hal. 26. 
126 IMT – GT, About IMT – GT, diakses dalam http://imtgt.org/about-imtgt/, (14/12/17, 8:08 WIB). 

http://imtgt.org/about-imtgt/
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Penulis memfokuskan penelitian pada satu program kerja IMT – GT yang 

berkaitan erat dengan citra salah satu negara anggota, yaitu Pariwisata dan 

negara Thailand. Thailand memiliki berbagai macam strategi pengembangan 

pariwisata nasional yang diadopsi dari proyek program kerja pariwisata 

Implementation Blueprint IMT – GT 2012 - 2016. Implementation Blueprint 

IMT – GT memiliki prinsip bahwa proyek IB IMT – GT harus diterapkan oleh 

masing-masing negara dan proyek-proyek tersebut harus menjadi bagian dari 

rencana pembangunan nasional maupun rencana pembangunan lokal. Hal ini, 

dapat menjadi keselarasan antara kedua pihak dengan harapan yang sama untuk 

memperoleh keuntungan sehingga proyek nasional dapat berimplikasi pada sub-

regional.  

Grafik 3.1 Kedatangan Pengunjung Internasional Negara Anggota 

Kerjasama IMT - GT127 

 

                                                           
127 Dikelola dari berbagai data UNWTO Tourism Highlights 2010-2017. 
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Berdasarkan grafik, pengunjung internasional mengalami peningkatan 

setiap tahunnya ke tiga negara anggota kerjasama IMT – GT. Hal ini dipengaruhi 

juga atas perkembangan positif dari proyek-proyek program kerja pariwisata 

kerjasama IMT – GT dengan beranekaragam kebudayaan, keindahan alam dan 

ekosistem yang unik serta konektivitas transportasi dan infrastruktur pariwisata 

sehingga wilayah IMT – GT menjadi salah satu tujuan teratas di dunia.128 Bagi 

pariwisata sub-wilayah IMT- GT Thailand, Indonesia merupakan key source 

market atau sumber utama pasar pariwisata Thailand selatan dan Malaysia 

menjadi top source market atau sumber teratas pasar pariwisata Thailand 

selatan.129 

Dalam kerjasama IMT – GT terdapat komplementari pariwisata, yaitu 

Thailand dan Malaysia memiliki tingkat kunjungan wisatawan internasional 

tinggi sehingga dapat menyebarkan wisatawan ke Indonesia yang memiliki 

kunjungan wisatawan internasional yang rendah. Malaysia dan Thailand 

memiliki kunjungan wisatawan yang tinggi namun memiliki karakteristik yang 

berbeda, yaitu pariwisata Malaysia dengan biaya tinggi sedangkan pariwisata 

Thailand dengan biaya rendah sehingga saling melengkapi satu sama lain di 

dalam program kerja pariwisata IMT – GT. Setelah berkomitmen politik berupa 

kesepakatan untuk bergabung dalam kerjasama IMT – GT, maka perlunya 

koordinasi kebijakan berupa adjugment structural melalui pembuatan kebijakan 

                                                           
128 IMT – GT, 2017, Op. Cit., hal. 45. 
129 Wenny Fabiomarta, 2017, Laporan Dwi Mingguan Konsulat RI Songkhla Periode 1-15 Maret 

2017, Thailand: Brafaks Konsulat Republik Indonesia Nomor B-00097/SONGKHLA/170321, hal. 

11. 
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nasional dan mengoperasionalisasikan proyek program kerja pariwisata di sub-

wilayah IMT – GT. Berikut proyek program kerja pariwisata yang dijalankan 

oleh Thailand: 

Bagan 3.1 Proyek Program Kerja Pariwisata Kerjasama IMT – GT130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentingnya kerjasama IMT – GT sebagai upaya buiding block untuk 

mendorong kemajuan sub-regional dan kemajuan bagi integrasi ASEAN.131 

Dengan menyatukan berbagai inisiatif sub-kawasan dengan upaya pembangunan 

komunitas ASEAN yang lebih baik. Proyek-proyek nasional yang memiliki 

implikasi ke sub-regional maupun regional yang juga tercantum dalam prinsip 

                                                           
130 Sumber: Dikelola oleh penulis. 
131 Agustaviano Sofjan, 2016, Laporan Pertemuan Tingkat Menteri ke- 22 IMT – GT, 22-23 

September 2016, Nota Dinas, Thailand: Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Nomor 

48/EK/IX/2016, hal. 1. 
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Implementation Blueprint IMT – GT 2012 – 2016, salah satunya yaitu proyek 

yang telah tercantum dalam setiap program kerja menjadi bagian dari rencana 

pembangunan nasional atau lokal yang saling berimplikasi.132 Hal ini termasuk 

juga proyek-proyek yang tercantum dalam program kerja pariwisata IB IMT – 

GT menjadi rencana pembangunan nasional kerajaan Thailand yang diadopsi 

dari proyek-proyek program kerja pariwisata yang dioperasionalisasikan di sub-

wilayah IMT – GT, yaitu Thailand selatan. 

Pada Pertemuan ke-9 IMT – GT (Indonesia- Malaysia- Thailang Growth 

Triangle) di Langkawi, Malaysia antara Indonesia, Malaysia dan Thailand 

terdapat kesepakatan transportasi paket dibuka khusus jalur penerbangan antara 

Phuket- langkawi- Sabang- Banda Aceh. Untuk transportasi laut digagas dengan 

nama Maritime Connectivity antara Ranong- Phuket- Sabang/Aceh besar- 

Penang serta hubungan Marina Yacht sabang- Phuket.133 Selain itu, masing-

masing negara anggota sedang membangun pasangan hubungan bilateral dengan 

negara diluar kerjasama sub-regional IMT – GT dan kerjasama regional ASEAN 

untuk dijadikan sebagai negara mitra IMT – GT. Indonesia membangun 

kerjasama bilateral dengan Republik Korea, Malaysia dengan Jepang dan China 

dan Thailand membangun kerjasama bilateral dengan India, Australia dan CIMT 

– ERIA.134

132 IMT – GT, 2012, Op. Cit., hal. 5. 
133 Bakrie, 2015, Serambi Indonesia, Akan Ada Penerbangan Phuket- Langkawi- Sabang- Banda 

Aceh, diakses dalam http://aceh.tribunnews.com/2015/04/29/akan-ada-penerbangan-phuket-

langkawi-sabang-banda-aceh, (16/9/18, 13:53 WIB). 
134 Rizal Affandi Lukman, 2013, Laporan Rangkaian Pertemuan IMT – GT: 20th Senior Official 

Meeting, 10th Chief Minister and Governors’ Forum (CMGF), 19th Ministerial Meeting dan 

Pertemuan Terkait Lainnya, Tangga 10-13 September 2013 di Koh Samui, Surat Thani, Thailand, 

Berita Biasa, Thailand: Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Nomor 259, hal. 2. 

http://aceh.tribunnews.com/2015/04/29/akan-ada-penerbangan-phuket-langkawi-sabang-banda-aceh
http://aceh.tribunnews.com/2015/04/29/akan-ada-penerbangan-phuket-langkawi-sabang-banda-aceh

