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BAB II 

KERJASAMA IMT-GT (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH 

TRIANGLE) 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang mekanisme 

kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yang terdiri atas 

sejarah perkembangan dan ruang lingkup kerjasama, Visi dan Misi, Struktur 

kerjasama dan pembagian tugas dari setiap badan dalam kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). 

2.1 Sejarah Perkembangan Kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) 

Kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

atau kerjasama segitiga pertumbuhan tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia 

dan Thailand merupakan kerjasama ekonomi sub-regional yang diinisiasi oleh 

tiga negara di kawasan regional ASEAN (Association of Southeast Asia 

Nations) yaitu Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Kerjasama ini didirikan 

secara resmi pada tanggal 20 Juli 1993 di Langkawi, Malaysia.
33

 Kerjasama 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ini diinisiasi oleh 

negara-negara anggota kerjasama tersebut yakni Indonesia, Malaysia, dan 

Thailand melalui perwakilan yakni Perdana Menteri (PM) Malaysia saat itu 

yaitu H.E. Tun Dr. Mahathir Mohammad, kemudian Presiden Indonesia saat 

                                                             
33 About IMT-GT, diakses dalam http://imtgt.org/about-imtgt/ pada (6/12/2018 14.20 WIB) 

http://imtgt.org/about-imtgt/
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itu yaitu H.E. Soeharto, dan Perdana Menteri Thailand saat itu juga yaitu H.E. 

Chuan Leekpai.
34

 

Kerjasama ekonomi segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-

Thailand ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 

perbatasan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan 

(cross-border zone) negara-negara IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle). Kerjasama dilatar belakangi menjelang disahkannya AFTA 

(ASEAN Free Trade Area), kesenjangan ekonomi di area perbatasan negara-

negara anggota dan kedekatan geografis antar negara anggota.
35

 

Gambar 2.1 Logo Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
36

 

 

Sumber: Asian Development Bank 

                                                             
34 About IMT-GT, diakses dalam http://imtgt.org/about-imtgt/ pada (6/12/2018 18.20 WIB) 
35 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 pada (08/01/19 19.07 WIB) 
36 Asian Development Bank, Indonesia- Malaysia- Thailand Growth Triangle (IMT – GT), diakses 

dalam https://www.adb.org/countries/subregional-programs/imt-gt pada (09/01/2019 19.15 WIB) 

http://imtgt.org/about-imtgt/
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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Gambar 2.1 Pendiri Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle
37

 

 

2.1.1 AFTA (ASEAN Free Trade Area) 

AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau area perdagangan bebas 

ASEAN dibentuk pada saat pertemuan tingkat kepala negara ASEAN 

(ASEAN Summit) ke-4 di Singapura pada tahun 1992 dan ditandai dengan 

diratifikasinya CEPT Agreement (Agreement on Common Effective 

Preferential Tariff) pada tanggal 28 Januari 1992.
38

 Tujuan dari berdirinya 

AFTA (ASEAN Free Trade Area) ini adalah pertama menjadikan kawasan 

ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif bagi produk-produk 

sehingga memiliki daya saing global, kedua menarik lebih banyak FDI 

(Foreign Direct Investment), ketiga meningkatkan perdagangan antar negara 

anggota ASEAN.
39

                                                                                                                                                         

                                                             
37  Ibid. 
38 ASEAN Free Trade Area, diakses dalam 

http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm pada ( 20/02/19 14.19 WIB) 
39 Ibid. 

http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2002/01/AFTA.htm
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Sehingga dalam pelaksanaan AFTA, tentunya dalam hal ini diperlukan 

persiapan dalam pemerataan ekonomi sebuah negara, serta mampu bersaing 

secara mandiri agar tidak berdampak negatif pada perekonomian negara dan 

peningkatan pengangguran di negara-negara anggota ASEAN. Persiapan 

dalam pemerataan ekonomi negara termasuk pada pembangunan di wilayah 

perbatasan. Dalam hal ini, wilayah perbatasan negara-negara anggota 

kerjasama merupakan wilayah yang identik dengan ketertinggalan, mengingat 

wilayah perbatasan merupakan gerbang lalu lintas internasional.  

Karena sebuah negara tentunya tidak mampu berdiri sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan dalam negerinya dan saling membutuhkan untuk 

menyelesaikan berbagai macam masalah di wilayah perbatasan, membuat 

Indonesia, Malaysia, dan Thailand kemudian sepakat untuk membentuk 

kerjasama sub-regional yang diharapkan adanya bentuk komplementaritas 

yang saling melengkapi dengan melihat berbagai spesifikasi dan potensi 

wilayah perbatasan antar tiga negara. Kerjasama sub-regional IMT-GT 

memprioritaskan wilayah perbatasan untuk diperhatikan secara lebih agar 

tidak terjadi ketimpangan yang berlebihan setelah pelaksanaan ASEAN Free 

Trade Area (AFTA). Selain itu, agar seluruh wilayah negara-negara anggota 

kerjasama dapat berkembang maju secara bersama-sama tanpa ada 
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ketimpangan atau jarak (gap) antar wilayah di negara anggota kerjasama 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
40

 

2.1.2 Kondisi Kesenjangan Masyarakat Perbatasan 

   Menurut Sonny Sudiar, kawasan perbatasan negara adalah sebuah 

wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografi berbatasan 

langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
41

 Pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi  yang terlalu terfokus di kota-kota besar membuat 

kawasan perbatasan negara menjadi kawasan yang cenderung kurang dalam 

pengembangan dan pertumbuhan ekonomi.  

   Selain itu, kurangnya pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan 

ekonomi yang cenderung rendah dan tentunya ini menyebabkan kawasan 

wilayah perbatasan memiliki berbagai macam masalah sosial seperti 

rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan yang masih 

rendah, perekonomian yang cenderung rendah dan permasalahan lingkungan 

serta kesehatan. Hal ini yang menyebabkan kawasan wilayah perbatasan 

                                                             
40 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, diakses dalam 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-GT.aspx pada (20/02/19 14.56 

WIB) 
41 Sonny Sudiar, Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi 

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, Jurnal Administrative Reform 

Vol. 3 No. 4, Desember 2015, hal. 489. 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-GT.aspx
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cenderung masuk dalam kategori wilayah yang terbelakang, tidak stabil dan 

tertinggal.
42

  

Guna menyelesaikan masalah tersebut demi terciptanya kesejahteraan 

sosial, mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, maka 

pembangunan menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

Sehingga negara Malaysia bersama dengan Indonesia dan Thailand 

membentuk kerjasama ekonomi subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) . 

2.1.3  Krisis Moneter 1997 

Krisis moneter 1997 merupakan salah satu bagian dari krisis keuangan 

Asia (Asian Financial Crisis)  yang dialami oleh negara-negara di Asia seperti 

Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Krisis ini berawal dari 

terpuruknya nilai mata uang Baht yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah 

Thailand untuk menerapkan sistem floating/mengambang terhadap nilai tukar 

mata uang dollar Amerika Serikat. 
43

 

Dampaknya, investor yang berasal dari kawasan Asia Tenggara 

kemudian menarik investasi dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, 

Singapura dan Filipina. Hal ini menyebabkan nilai tukar mata uang terhadap 

                                                             
42 Ibid, hal. 492 
43 Lilik Salamah, "Lingkaran Krisis Ekonomi Indonesia," Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th 

XIV, No 2, April 2001, 65-76. Hal. 65. 
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negara-negara tersebut menjadi merosot dan menyebabkan hutang negara 

yang semakin membengkak.
44

  

Asian Development Bank (ADB) melalui laporan yang berjudul 

Regionalisme ASIA : Kemitraan Bagi Kemakmuran Bersama kemudian 

menjelaskan bahwa dengan adanya krisis moneter 1997 ini menemukan 

bahwa satu, krisis keuangan 1997 ini menegaskan saling ketergantungan dan 

memberi dorongan besar terhadap regionalisme Asia. Kedua, negara-negara 

Asia saling meningkatkan hubungan dalam sektor perdagangan, keuangan, 

ekonomi makro dan mikro. Ketiga, perlunya memperkuat kerjasama regional 

dan subregional berdasarkan prinsip ekonomi yang tepat.
45

 

Sehingga pasca adanya krisis moneter tahun 1997 ini, pada tahun 2007 

kerjasama ekonomi subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) memperkuat mekanisme kerjasama dengan mengeluarkan 

Roadmap for Development 2007-2011 dan Implementation Blueprint 2012-

2016. Dengan adanya cetak biru ini, diharapkan mampu 

mengimplementasikan setiap program yang terdapat didalam seluruh sektor 

strategis sehingga mampu untuk mengembangkan dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara anggota kerjasama IMT-

GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

                                                             
44 Ibid. hal. 5 
45 Asean Development Bank, 2008, Kebangkitan Regionalisme ASIA : Kemitraan Bagi Kemakmuran 

Bersama, (Filipina : ASEAN Development Bank), Hal.7 
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2.2 Visi dan Misi IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

Visi dan misi dari IMT-GT (Indonesia-Malaysia Thailand Growth 

Triangle) tercantum dalam Vision 2036, yaitu mendorong pertumbuhan dan 

percepatan melalui integrasi dan inovasi ekonomi regional yang lebih besar, 

serta mendorong investasi dalam kekayaan alam negara anggota IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) untuk mendukung 

kesejahteraan masa kini dan mendatang.
46

  

Hal ini juga menjadi strategi jangka panjang dalam memberdayakan 

masyarakat agar bisa berkontribusi serta mendapat dampak dan manfaat dari 

pembangunan sosio-ekonomi di kawasan perbatasan ketiga negara anggota 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Kemudian, hal ini 

juga dapat menjadi panduan untuk mengeksploitasi tingkat komplementaritas 

ekonomi yang didasarkan pada keunggulan komparatif dan memaksimalkan 

manfaat dari kedekatan geografis, hubungan historis antara ketiga negara 

anggota yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand didalam kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
47

  

Dalam mencapai visi tersebut, maka misi yang diperlukan adalah 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) secara efektif 

membantu, mempromosikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

                                                             
46 Vision 2036, diakses dalam http://imtgt.org/vision2036vision/ pada (6/12/18 15.23 WIB) 
47 Ibid. 

http://imtgt.org/vision2036vision/
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integrasi dan inovasi ekonomi antar negara dan antar daerah yang menjadi 

ruang lingkup didalam wilayah kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) dengan mempercepat sektor privat/swasta menjadi 

pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan dan 

investasi intra-IMT-GT dan inter-IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle).
48

  

“The private sector should be the main engine of growth, with the 

government proactively promoting and enabling environment and providing 

supportive infrastructure.” 

Intinya ialah sektor swasta/privat menjadi mesin utama dalam 

pertumbuhan kawasan, dengan peran pemerintah yang secara aktif dan 

proaktif mempromosikan dan mengembangkan infrastruktur untuk 

mendukung kelangsungan kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle).
49

 

2.3  Mekanisme Kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) 

Kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

adalah kerjasama ekonomi subreginal yang terdiri dari 3 anggota yaitu negara 

Malaysia, negara Indonesia dan negara Thailand. Masing-masing dari 3 

                                                             
48 IMT-GT and CIMT Brief, Guiding Principles on IMT-GT, Hal. 6. 
49 Ibid. Hal. 6 
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negara anggota ini mengajukan wilayah dari negara mereka untuk dijadikan 

sebagai wilayah sub-regional yang difokuskan dalam mengembangkan dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Malaysia 

mengajukan 8 provinsi untuk dijadikan wilayah pengembangan yakni di 

wilayah Malaysian Peninsula atau wilayah semenanjung Malaysia yakni 

wilayah provinsi Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, 

Perlis, dan Selangor.
50

 

Gambar 2.1 Ruang Lingkup Wilayah Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle
51

 

 

Sumber: IMT-GT 

Kemudian negara Indonesia mengajukan 10 provinsi yang ada di 

Pulau Sumatera yaitu provinsi Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, 

                                                             
50 The 32 Provinces of IMT-GT, diakses dalam http://imtgt.org/the-32-provinces-of-imt-gt/ pada 

(10/12/18 19.52 WIB) 
51 IMT-GT Flyers. 

http://imtgt.org/the-32-provinces-of-imt-gt/


 

43 
 

Lampung, Sumatera Utara, Sumatara Barat, Sumatera Selatan, Riau dan Kep. 

Riau. Sedangkan negara Thailand mengajukan 12 provinsi, yaitu provinsi 

Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Songkhla, Trang, Yala, 

Chumpon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, dan terakhir yaitu provinsi 

Phuket.
52

  

Tabel 2.1  IMT-GT Participating State and Province
53

 

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 

Masing-masing provinsi yang sudah diajukan oleh ketiga negara 

anggota memiliki tingkat komplementaritas yang berbeda-beda dan 

komplementaritas tersebut dilihat dari bidang-bidang yang menjadi agenda 

kerjasama menjadi Working Group yang ada dari kerjasama IMT-GT 

                                                             
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Dalam kerjasama IMT-GT 

ini terdapat 6 sektor yang menjadi bidang penting dalam kerjasama ini, 6 

sektor tersebut adalah:
54

 Sektor Transportasi dan Teknologi ICT, Sektor 

Lingkungan, Sektor Industri berbasis agro dan Agrikultur, Sektor Pelayanan 

dan produk halal, Sektor Pariwisata, dan sektor Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. 

6 sektor ini menjadi pilar penting dari kerjasama IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) untuk mencapai tujuan dari kerjasama 

ini yakni mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di 

wilayah perbatasan antar ketiga negara anggota IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Masing-masing dari sektor ini memiliki 

kelompok kerja atau yang biasa disebut Working Groups.  

Kelompok kerja ini bertugas untuk membuat kerangka kerja atau 

framework berupa program-program yang menjadi agenda dan menjalankan 

program-program tersebut sesuai dengan wilayah sub-regional yang sudah 

ada di dalam kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). Untuk sektor infrastuktur dan transportasi kelompok kerja atau 

working group yang berwenang ialah WGTIC (Working Group of Transport 

and ICT Connectivity), untuk sektor pariwisata, working group yang bertugas  

ialah WGT (Working Group of Tourism). 

                                                             
54 Working Groups, diakses dalam http://imtgt.org/working-groups/ pada (10/12/18 19.03 WIB) 

http://imtgt.org/working-groups/
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Kemudian untuk sektor pelayanan dan produk halal, working group 

yang memiliki wewenang tersebut ialah WGHPS (Working Group of Halal 

Product and Services), untuk sektor lingkungan working group tersebut 

adalah WGE (Working Group of Environment), untuk sektor pertanian dan 

industri berbasis agro working group yang bertugas ialah  WGAAI (Working 

Group of Agriculture and Agro-based Industry), dan terakhir untuk sektor 

pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) working group yang bertugas 

adalah WGHRDEC (Working Group on Human Resource Development, 

Education and Culture).
55

 Masing-masing dari kelompok kerja atau working 

group  sudah memiliki program kerja di masing-masing bidang yang juga 

tercantum didalam Implementation Blueprint 2012-2016.
56

 

 

 

 

                                                             
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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Gambar 2.3 Mekanisme Kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle
57

 

 

Sumber: Implementation Blueprint 2012-2016 

Kendati awalnya berdiri pada tahun 1993, namun diadakannya 

Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT pertama kali dilaksanakan tahun 2005 di 

Malaysia. Jeda atau selang waktu yang cukup lama antara 1993 hingga tahun 

2005 disebabkan oleh adanya krisis keuangan Asia pada tahun 1997.
58

  

Pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT pertama kali di tahun 2005 

di Malaysia, negara-negara anggota kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

                                                             
57 IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016, hal. 7 
58 Ibid, hal. 2 
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Thailand Growth Triangle) kembali menegaskan komitmen mereka terhadap 

program-program yang diajukan dan akan dijalankan dalam kerjasama IMT-

GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) sehingga komitmen dari 

masing-masing anggota dalam kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) diimplementasikan pada kebijakan untuk 

membuat sebuah perencanaan pembangunan yang diagendakan setiap 5 tahun 

sekali yang disebut sebagai Implementation Blueprint.  

Adanya perumusan dalam perencanan pembangunan ini berfungsi 

sebagai pemandu sekaligus menjadi pemantau sejauh mana usaha dalam 

perkembangan pembangunan dari ketiga negara anggota IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand 

dalam lima tahun kedepan.
59

 

Kerangka kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) memainkan kolaborasi antara peran swasta dan peran publik atau 

pemerintah. Bahkan, struktur dan sistem kelembagaan dari kerangka 

kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) melihat 

bagaimana mekanisme dan kolaborasi antara peran swasta dan peran 

pemerintah dalam memanfaatkan sumberdaya baik alam dan manusia untuk 

mempercepat dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan budaya dalam 

                                                             
59 Ibid, hal. 3 
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ruang lingkup pembangunan di wilayah kerjasama IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle).
60

  

Gambar 2.3 Institutional Mechanism Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle
61

 

 
Sumber: Strategic Framework IMT-GT 

Melalui skema diatas, terlihat bagaimana pembagian dan skema 

susunan atau struktur antara peran pemerintah negara-negara anggota 

kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan juga 

peran swasta melalui adanya lembaga JBC (Joint Business Council), dan juga  

                                                             
60 Ibid, Hal. 17 
61 Strategic Framework, diakses di http://imtgt.org/strategic-plan-page-institutional-framework/ pada 

(08/01/2019 20.06 WIB) 

http://imtgt.org/strategic-plan-page-institutional-framework/
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melihat bagaimana wewenang dan tugas kunci dari lembaga-lembaga tersebut 

dalam melaksanakan agenda dan program kerja dari berbagai sektor agenda 

kerjasama didalam ruang lingkup kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle): 

1. Leader’s Summit 

KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang dihadiri oleh 

pemimpin/presiden dari seluruh negara anggota IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Dihadiri oleh presiden dari negara 

Indonesia, dihadiri juga oleh Perdana Menteri dari Malaysia dan terakhir 

dihadiri juga oleh Presiden dari negara Thailand. KTT ini diselenggarakan 

bersamaan dengan KTT ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) 

sekali dalam setahun.  

KTT ini hadir untuk membahas dan membuat kebijakan bagi sub-

wilayah dari regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) dan mendorong konsensus tentang isu-isu tentang pembangunan 

sosial dan pertumbuhan ekonomi, serta panduan kebijakan keseluruhan 

mengenai kerjasama dan integrasi sub-regional IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) tersebut.
62

 Tugas atau jobdesc dan 

                                                             
62 SUMMIT, diakses dalam http://imtgt.org/summit/ pada (07/10/18 13.41 WIB) 

http://imtgt.org/summit/
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wewenang dari Leader’s Summit ialah:
63

 Pengambilan keputusan dalam tubuh 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan engatur tujuan 

utama dan petunjuk dasar untuk kerjasama dan integrasi sub regional IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). 

2. Ministerial’s Meeting 

Pertemuan tingkat Menteri IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) yang memberikan panduan serta saran menyeluruh tentang 

pengerjaan terhadap perkembangan sub regional IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Pertemuan tingkat Menteri ini juga 

memberikan saran dan juga panduan untuk mengatasi isu-isu kunci dan 

tantangan untuk mencapai kepentingan bersama negara-negara anggota dan 

menetapkan arah kebijakan agar bisa mencapai tujuan dan objektif yang 

dituju. Pertemuan tingkat Menteri IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) ini dipimpin dan dihadiri oleh para menteri yang mewakili 

negara anggota yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand.  

Wewenang dari Ministerial’s Meeting yaitu:
64

 pertama melaporkan 

petugas membantu pengambilan kebijakan dalam tubuh IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Kedua melaporkan kemajuan 

pelaksanaan Roadmap Development atau Implementation Blueprint kepada 

                                                             
63 Ibid. 
64 Ministerial Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/ministerial-meeting/ pada (07/10/18 14.25 WIB) 

http://imtgt.org/ministerial-meeting/
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KTT atau Leader’s Summit. Ketiga membahas kebijakan atau isu-isu 

implementasi dan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Leader’s 

Summit. 

3. Senior Official Meeting (SOM) 

Otoritas yang ditunjuk oleh masing-masing dari perwakilan 

Kementerian Perekonomian, Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial 

Nasional (NESDB), dan Departemen Perencanaan Ekonomi (EPU). Ini adalah 

pihak berwenang yang ditunjuk untuk menentukan prioritas pelaksanaan dan 

memberikan arahan serta saran untuk memastikan koordinasi dan integrasi 

yang terorganisir dengan baik berdasarkan panduan dari Leader’s Summit 

dan Ministerial Meeting. Menjadi perwakilan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) dalam berinteraksi dengan perwakilan organisasi 

mitra dan pemimpin industri untuk menjalin kemitraan strategis. Tugas dari 

Senior Official Meeting (SOM) adalah:
65

 pertama menjadi badan koordinasi 

yang memiliki tugas untuk melaporkan perkembangan IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) pada Ministerial Meeting. Kedua yaitu 

mengkoordinasikan dan menyiapkan pengawasan terhadap Kelompok Kerja 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) W. Ketiga yakni 

                                                             
65 Senior Official Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/senior-officials-meeting/ pada (07/10/18 

14.50 WIB) 

http://imtgt.org/senior-officials-meeting/
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melaporkan perkembangan pelaksanaan Impementation Blueprint atau 

Roadmap Development pada Ministerial Meeting. 

4. Dewan Bisnis Bersama (JBC) 

Dewan Bisnis Bersama atau Joint Business Council (JBC) adalah 

badan yang menjadi titik pusat sektor swasta dalam IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) dengan misi yang jelas yakni untuk 

mengejar perdagangan dan juga investasi.
66

 Selain itu, tugas dari dewan ini 

juga untuk membina hubungan dengan sektor pemerintah menjadi mitra 

kerjasama dan menjadi pelindung bagi sektor swasta dalam integrasi 

kerjasama subregional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle).
67

  

5. Kelompok Kerja dan Pertemuan Kelompok Kerja 

Working Groups atau kelompok kerja dalam IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) adalah agenda kerjasama yang menjadi 

pilar-pilar strategis  dalam menjalankan segala agenda kerjasama didalam 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan diharapkan 

mampu untuk menghasilkan dampak secara ekonomi dan sosial secara 

signifikan dalam wilayah sub regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

                                                             
66 Joint Business Council, diakses dalam http://imtgt.org/joint-business-council/ pada (07/10/18 16.11 

WIB) 
67 Ibid. 

http://imtgt.org/joint-business-council/


 

53 
 

Thailand Growth Triangle).
68

 Terdapat 6 pilar yang menjadi agenda, yaitu 

Industri Agro dan Pertanian, Industri Halal, Pariwisata, Konektivitas 

Transportasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perdagangan dan 

Investasi, Pengembangan SDM dan Pendidikan & Budaya. Pertemuan 

kelompok kerja adalah pertemuan yang selalu diadakan oleh anggota 

kelompok kerja IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

untuk memantau dan melihat perkembangan setiap masing-masing bidang 

kelompok kerja dan memastikan bahwa perkembangan tersebut relevan dan 

tetap kompetitif supaya selalu bisa merespon tren dan perkembangan ekonomi 

di dunia.
69

  

Dalam kelompok kerja, ada beberapa tugas yang diberikan agar 

kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) supaya 

visi dan misi dari kerjasama ini dapat tercapai, tugas tersebut adalah: pertama 

yakni melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan kerjasama IMT-

GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) dengan mengukur 

kemampuan daerah masing-masing negara anggota.  

Kedua yaitu menyiapkan program kerja berdasarkan Roadmap 

Development atau Implementation Blueprint dan secara berkala meninjau dan 

memantau pelaksanaan program tersebut. ketiga yaitu menjadi penyedia 

                                                             
68 Working Groups, diakses dalam http://imtgt.org/working-groups/ pada (09/10/18 13.09 WIB) 
69 Working Group Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/working-group-meeting/ pada (09/10/18 

13.33 WIB) 

http://imtgt.org/working-groups/
http://imtgt.org/working-group-meeting/
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fasilitas dalam pelaksanaan agenda program yang menjadi prioritas dan 

proyek-proyek di daerah masing-masing negara anggota. Keempat adalah 

mengadakan kerjasama dengan JBC (Joint Business Council) dalam 

mempromosikan sektor swasta IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle). 

6. Sekretariat Nasional 

Dalam hal ini, National Secretariat atau sekretariat nasional 

merupakan bagian dari susunan struktur IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) yang langsung membawahi segala project dan 

agenda sektor publik dari kegiatan kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) tersebut. Tugas dan wewenang dari secretariat 

nasional diantaranya sebagai berikut:
70

 pertama yakni mengkoordinasi dan 

memfasilitasi semua kegiatan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) di sektor publik di negara anggota terkait dengan inisiasi proyek, 

formulasi, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Kedua yakni 

mempromosikan proyek “bottom-up” dari pemerintah provinsi, pemerintah 

negara atau pemerintah daerah/lokal.  

Ketiga yaitu memberi saran terhadap pelaksana proyek tentang 

persyaratan dan pedoman agar sesuai dengan Project Manual. Keempat yaitu 

                                                             
70 IMT-GT Project Manual. Hal. 16 
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memfasilitasi dukungan pendanaan baik dari sektor publik/negara atau sektor 

swasta untuk berjalannya proyek-proyek IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle). Kelima yakni memastikan  hasil dari pemantauan 

terhadap proyek sebagai bagian dari proposal proyek IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). 

7. CIMT (The Central of IMT-GT Sub-regional Cooperation) 

Central of IMT-GT Sub-regional Cooperation atau Pusat Kerjasama 

Sub-regional IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

didirikan pertama kali secara resmi pada Agustus 2007 melalui Pemerintah 

negara Malaysia, kemudian pada 25 April 2013 menandai pertama kali 

tonggak sejarah penuh untuk penandatanganan Agreement on Establishment 

of the Centre of IMT-GT (CIMT).
71

 Perjanjian ini ditandatangani oleh 

pemimpin negara di 3 negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand 

serta didanai secara merata oleh 3 negara tersebut. 

 

 

 

                                                             
71 About CIMT, diakses dalam http://imtgt.org/about-cimt/ pada (17/10/18 14.14 WIB) 

http://imtgt.org/about-cimt/
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Gambar 2.3 Logo Central of IMT-GT Sub-regional Cooperation
72

 

 

Sumber: Website CIMT 

Tujuan inti dari CIMT (Centre of IMT-GT Sub-regional Cooperation) 

ini adalah untuk mempercepat kerjasama sub-regional ini dengan 

menyediakan dan menyelenggarakan struktur kelembagaan yang lebih kohesif 

dalam mengkoordinir dan memfasilitasi semua proyek dalam IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
73

  

Sebagai sekretariat pusat dari kerjasama ini, maka akan memberikan 

dukungan kepada Sekretariat Nasional negara anggota untuk mempersiapkan 

dan menyelenggarakan pertemuan resmi KTT, Minister Meeting, Senior 

Official Meeting, dan Working Groups Meeting. Hal ini juga akan 

memberikan bantuan dalam pemantauan dan koordinasi tindak lanjut dengan 

                                                             
72 Ibid. 
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Pemerintah negara anggota dan kementerian serta lembaga masing-masing 

yang berkaitan dengan 6 sektor yang menjadi agenda kerjasama.
74

 

CIMT (Centre of IMT-GT Sub-regional Cooperation) sebagai wakil 

sektor publik tentu berkolaborasi secara erat dengan sektor swasta yang 

diprakarsai oleh JBC (Joint Business Council) dan bertindak sebagai simpul 

untuk berinteraksi dengan berbagai investor eksternal, lembaga donor 

potensial, dan mitra pembangunan seperti ADB (Asian Development Bank).
75

 

Tugas spesifik dari CIMT (Centre of IMT-GT Sub-regional Cooperation) 

adalah diberi mandat untuk:
76

 pertama yakni memperkuat mekanisme 

koordinasi dan proses konsultasi antar lembaga dalam IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) serta menyediakan kerangka kerja 

kelembagaan untuk mendukung kegiatan di sektor publik dan swasta.  

Kedua yaitu meningkatkan fasilitas dan pelaksanaan proyek prioritas, 

serta pemantauan dan evaluasi proyek agenda kerjasama. Ketiga yaitu 

menetapkan dan meningkatkan hubungan eksternal dengan calon investor dan 

donor. Keempat yakni mengembangkan basis data yang berguna dari kegiatan 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)  dan meningkatkan 

penyebaran informasi di dalam ataupun di luar wilayah sub-regional. Kelima 

                                                             
74 Ibid. 
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yaitu melaporkan monitoring and evaluation proyek kepada Minister 

Meeting, Senior Official Meeting, Working Groups, sekertariat nasional. 

8. Asian Development Bank 

Gambar 2.3 Logo Asian Development Bank
77

 

 

Sumber: Asian Development Bank 

Dalam perkembangan kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle), kerjasama sub-regional ini juga melibatkan pihak 

ketiga selain pihak swasta melalui JBC (Joint Business Council) dan negara 

anggota kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) 

yakni Asian Development Bank (ADB). Pihak ketiga yakni Asian 

Development Bank (ADB) sendiri sudah menjadi pihak ketiga atau menjadi 

Regional Development Partner atau Mitra Pembangunan Regional  dari 

kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) sejak 

                                                             
77 Asian Development Bank, diakses dalam https://www.adb.org/ pada (08/01/2019) 

https://www.adb.org/
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tahun 2007 hingga sekarang.
78

 Tercatat sudah cukup banyak peran dari Asian 

Development Bank (ADB) dalam perkembangan kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).  

Contohnya adalah seperti Asian Development Bank (ADB) secara 

penuh mendukung pelaksanaan visi IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) melalui Vision 2036 dan berkooperasi secara erat dengan 

semua kelompok kerja (Working Groups), sekretariat nasional (National 

Secretariat), Centre of IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT). Kemudian 

juga Asian Development Bank (ADB) juga berkontribusi seperti pada 

program Green City Initiative Plan, program Tourism Sector Strategic 

Framework, Capacity Building Support for IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) and CIMT (Centre of IMT-GT Sub-regional 

Cooperation) secretariat dan Statistical Database.
79

 

 

                                                             
78 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), diakses dalam 

https://www.adb.org/countries/subregional-programs/imt-gt pada (10/12/18 19.15 WIB) 
79 Ibid. 

https://www.adb.org/countries/subregional-programs/imt-gt

