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BAB III 

KARAKTERISTIK KERJASAMA IMT-GT (INDONESIA-MALAYSIA-

THAILAND GROWTH TRIANGLE) 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana 

konsep segitiga pertumbuhan Growth Triangle yang terdiri dari masing-masing 4 

karakteristik yakni poin pertama yaitu Kedekatan Geografis, kemudian poin kedua 

yaitu Koordinasi dan Komitmen Politik, lalu poin ketiga yaitu Pengembangan 

Infrastruktur serta poin terakhir yaitu Komplementaritas Ekonomi terhadap 

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

3.1 Kedekatan Geografis 

  Geographical proximity atau kedekatan secara geografis, mengacu 

kepada kedekatan secara alam dan fisik tetapi memiliki batasan antara satu 

negara dengan negara lain. Oleh karena itu, hal ini juga berpengaruh terhadap 

perkembangan infrastruktur, mobilitas masyarakat, barang ataupun fasilitas, 

dan penggunaan telekomunikasi antar individu atau masyarakat antara satu 

negara dengan negara lain.
80

 

Geographical proximity atau kedekatan secara geografis ini juga 

terjadi karena latar belakang negara yang berdekatan satu sama lain dan juga 

negara yang memiliki banyak kesamaan satu sama lain, baik secara bahasa, 

                                                             
80 Andre Torre and Jean Pierre Gilly, On the Analitycal Dimension Of Proximity Dynamics, Regional 

Studies, Vol. 34 No. 2, (1999) Toulouse: Universite des Sciences Sociales de Toulouse, hal. 10 
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budaya dan juga sejarah antar negara anggota dalam kerjasama.
81

 Sehingga 

berpengaruh terhadap kerjasama-kerjasama internasional seperti IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ini. Yakni adanya 

peningkatan terhadap mobilitas atau pergerakan dan perpindahan baik dari 

individu atau masyarakat. Peningkatan mobilitas tersebut terjadi melalui 

ekspor atau impor antar negara anggota kerjasama internasional, dan juga 

peningkatan arus informasi antar negara.
82

  

Sedangkan peningkatan dan percepatan mobilitas individu atau 

masyarakat dalam hal ini tentu juga dipengaruhi oleh perkembangan 

transportasi. Contohnya adalah aksesbilitas menjadi meningkat, namun tentu 

juga dapat mengurangi biaya yang diperlukan oleh individu tersebut. Selain 

itu, percepatan mobilitas individu ini juga dipengaruhi oleh revolusi teknologi 

komunikasi. Yakni dengan peningkatan pemrosesan jarak jauh dan transfer 

informasi, membuat semuanya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan 

zaman di masa lampau.
83

  

Hal inipun menjadi landasan didalam kerjasama IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Contohnya yaitu ketiga negara anggota 

yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand memiliki kedekatan secara geografis 

karena merupakan negara-negara yang tergabung didalam regional Asia 

                                                             
81  Min Thang and Myao Thant, Op. Cit., hal. 8  
82 Alain Rallet and Andre Torre, Is Geographical Proximity Necessary in the Innovation Networks in 

the Era of Global Economy, in GeoJurnal, No. 49 (December 1999), Paris: University of Paris-

Dauphine and Institute National de la Recherche Agronomique, hal. 4 
83 Ibid, hal. 4 
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Tenggara. Selain itu juga bahkan ketiga negara ini juga merupakan pendiri 

dari organisasi regional kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN (Association of 

South East Asian Nations).   

Tabel 3.1 IMT-GT Participating State and Province
84

 

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 

 

Malaysia merupakan salah satu negara ASEAN (Association of South 

East Asian Nations) yang memiliki luas wilayah sebesar 330.323 kilometer 

persegi dan negara ini memiliki ibukota di Kuala Lumpur.
85

 Malaysia 

merupakan negara dengan iklim tropis dan memiliki sumber daya alam yakni 

Minyak bumi, Tembaga, Bijih Besi, Gas Alam, Bauksit, Karet, Coklat, Beras, 

                                                             
84 Ibid. 
85 Malaysia, diakses melalui https://www.britannica.com/place/Malaysia pada (13/01/2019 23.38 

WIB) 
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Manufaktur ringan, obat-obatan, teknologi medis dan elektronik.
86

 Malaysia 

mengajukan wilayah Malaysia barat atau Semenanjung Malaysia (Malaysian 

Peninsula) untuk masuk menjadi wilayah kerjasama IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle). Terdapat 8 daerah di Malaysia barat 

yang menjadi wilayah kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) yakni provinsi Melaka, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, 

Penang (Pulau Pinang), Perak, Perlis, dan terakhir provinsi Selangor.
87

  

Gambar 3.1.1 Perbatasan Malaysia dan Thailand
88

 

 

Sumber: SBEZ in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 

                                                             
86 The World Factbook of Malaysia,  Loc. Cit. 
87 IMT-GT, IMT-GT Province, diakses dalam https://imtgt.org/country-information/, (14/01/2019 

20.22 WIB). 
88 Montague Lord and Pawat Tangtrongita, Special Border Economic Zone (SBEZ) in the Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle, Final Report (15 May 2014), hal. 28  

https://imtgt.org/country-information/
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Kemudian dari negara Thailand, negara ini merupakan negara dengan 

luas wilayah mencapai 513.120 kilometer persegi, dengan ibukota negara 

yaitu Bangkok.
89

 Negara ini memiliki populasi sekitar 68 juta penduduk 

hingga bulan Juli 2018. Kemudian negara Thailand berbatasan secara 

langsung dengan wilayah negara Myanmar dan juga wilayah negara Laos di 

bagian utara, kemudian berbatasan dengan negara Laos serta negara Kamboja 

pada bagian timur, lalu berbatasan dengan negara Malaysia serta Teluk Siam 

di bagian selatan, dan terakhir berbatasan dengan Laut Andaman di sebelah 

barat.
90

 Thailand sendiri terdiri dari 6 bagian wilayah, yakni Thailand bagian 

utara, Thailand bagian timur laut, Thailand bagian tengah, Thailand bagian 

barat dan terakhir yakni Thailand bagian selatan.
91

  

Negara ini memiliki populasi sekitar 68 juta penduduk hingga Juli 

2018.
92

 Kemudian negara Thailand ini sendiri mengajukan propinsi-propinsi 

yang ada di dalam wilayah regional Thailand selatan untuk menjadi ruang 

lingkup dalam kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). Wilayah-wilayah tersebut adalah daerah Chumphon, Ranong, Surat 

Thani, Phang Nga, Phuket, Krabi, Nakhon Sri Thammarat, Trang, 

Phatthalung, Satun, Songkhla, Pattani, Yala, dan Narathiwat.
93

  

                                                             
89 D. Hoare, 2004, Thailand: A Global Studies Handbook, California: ABC-CLIO, hal. 3. 
90 Dra. Dwi Sukanti L.N., dkk, 2007, Geografi dan Sosiologi, Jakarta: Ganeca Exact, hal. 68. 
91 About Thailand, diakses dalam https://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand-region-

map.htm pada (14/01/2019 20.31 WIB) 
92 Ibid. 
93 IMT-GT, IMT-GT Province, diakses dalam https://imtgt.org/country-information/ pada (14/01/2019 

20.38 WIB). 

https://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand-region-map.htm
https://www.nationsonline.org/oneworld/map/thailand-region-map.htm
https://imtgt.org/country-information/
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Thailand memiliki sumber daya alam yaitu beras, karet, jagung, tebu, 

kelapa, dan minyak kelapa sawit. Sedangkan dari aspek industri yaitu industri 

pariwisata, tekstil, pertanian, minuman, tembakau, peralatan listrik, komputer 

dan suku cadang, lalu ada farmasi, penyulingan minyak bumi, mesin 

pertanian, permesinan dan pekerjaan logam dan terakhir ada perikanan.
94

 

Gambar 3.1.1 Wilayah perbatasan antar negara anggota IMT-GT
95

 

 

     Sumber: Website IMT-GT Province 

                                                             
94 The World Factbook Thailand, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html pada (14/01/2019 

20.55 WIB) 
95 IMT-GT, IMT-GT Province, diakses dalam https://imtgt.org/country-information/ pada (14/01/2019 

20.38 WIB). 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/th.html
https://imtgt.org/country-information/
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Selanjutnya negara Indonesia, negara ini merupakan negara yang 

memiliki luas wilayah 1.904.569 kilometer persegi dengan ibukota yakni 

Jakarta. Indonesia memiliki total populasi berjumlah sekitar 262 juta hingga 

Juli 2018.
96

 Negara Indonesia berbatasan langsung dengan dengan Samudera 

Hindia di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia 

yakni pada Pulau Kalimantan di bagian utara, berbatasan langsung dengan 

Papua Nugini di bagian timur.  

Secara maritim bahkan Indonesia langsung berbatasan dengan 

Australia, India, Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam.
97

 Indonesia 

mengajukan provinsi yang ada di Pulau Sumatera untuk menjadi ruang 

lingkup didalam kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle). Provinsi-provinsi tersebut adalah provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, Bangka-Belitung, Jambi, Lampung, Sumatera utara, Riau, Kep. 

Riau, Sumatera Barat, dan terakhir ada wilayah Sumatera Selatan.
98

 Secara 

keseluruhan Indonesia juga memiliki sumber daya alam seperti Minyak bumi, 

gas alam, timah, emas, perak, bauksit, dan juga batubara.
99

 

                                                             
96 The World Factbook Indonesia, diakses dalam 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/id.html pada (14/01/2019 

21.32 WIB) 
97 Indonesia, diakses dalam https://www.nationsonline.org/oneworld/indonesia.htm pada (14/01/2019 

21.40 WIB) 
98 The 32 Province of IMT-GT, diakses dalam http://imtgt.org/the-32-provinces-of-imt-gt/ pada 

(14/01/2019 21.45 WIB) 
99 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/id.html
https://www.nationsonline.org/oneworld/indonesia.htm
http://imtgt.org/the-32-provinces-of-imt-gt/
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3.1.2 Kedekatan Sejarah, Budaya dan Bahasa 

  Pada dasarnya adanya kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) memiliki tujuan untuk mengembangkan dan 

mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan 

yang ada di ketiga negara anggota kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) ini yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand.
100

 

Wilayah perbatasan ketiga negara anggota tersebut juga menjadi ruang 

lingkup wilayah kerjasama dari kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle). 

  Dari negara Indonesia mengajukan provinsi yang ada di wilayah Pulau 

Sumatera untuk menjadi bagian dari ruang lingkup kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yakni provinsi Aceh, 

Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, 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.
101

 

Terakhir negara Malaysia mengajukan 8 provinsi untuk dijadikan 

wilayah pengembangan yakni di wilayah Malaysian Peninsula atau wilayah 

                                                             
100 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, diakses dalam 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IMT-GT.aspx pada (15/01/2019 

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

(10/12/18 19.52 WIB) 

http://imtgt.org/the-32-provinces-of-imt-gt/
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semenanjung Malaysia yakni wilayah provinsi Kedah, Kelantan, Melaka, 

Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis, dan Selangor.
102

 Perbatasan dari 

masing-masing negara anggota ini dekat antara wilayah satu dengan wilayah 

lainnya. Seperti antara negara Indonesia dan negara Malaysia yang hanya 

dipisahkan oleh selat Malaka.  Kedekatan seperti ini yang tentu membuat 

identitas, budaya, sejarah dan bangsa antar negara anggota menjadi erat.  

Ketiga negara anggota merupakan sama-sama bekas negara jajahan 

dari Barat, secara keturunan merupakan bangsa Melayu dan tentu bahasa juga 

tidak berbeda jauh antara Melayu dan Indonesia. Contoh inilah yang menjadi 

bukti bahwa kedekatan ini sejalan dengan tujuan kerjasama yakni untuk 

mengembangkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah 

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

Triangle). 

3.2 Komitmen dan Koordinasi Politik 

3.2.1 Komitmen dalam Pembentukan Kerjasama Sub-regional IMT-GT  

 Pada dasarnya, kerjasama IMT-GT dibentuk karena memiliki tujuan 

yaitu untuk mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah perbatasan 

antar ketiga negara anggota.
103

 Karena ketiga negara anggota memiliki 

pandangan dan tantangan yang sama sehingga memutuskan untuk bergabung 

dan berkomitmen. Untuk mewujudkan hal ini, ketiga negara anggota yakni 

                                                             
102 Ibid. 
103 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle,  Loc. Cit. 
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Indonesia, Malaysia, dan Thailand telah memberikan komitmen mereka 

secara aktif dalam mengembangkan dan juga mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dengan dibentuknya kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) di Langkawi, Malaysia pada tahun 1993.
104

  

 Komitmen ini tentu saja juga ikut menjadi satu dalam pembentukan 

visi-misi dari kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

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

Triangle) sendiri 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 

kesejahteraan masa kini dan mendatang.
105

 

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). Selain itu, 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 

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

http://imtgt.org/vision2036vision/
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anggota yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand didalam kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle).
106

  

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 

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).
107

  

“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).
108

 

                                                             
106 Ibid. 
107 IMT-GT and CIMT Brief, Guiding Principles on IMT-GT, Hal. 6. 
108 Ibid. Hal. 6 
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Semenjak terbentuknya kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) ini di tahun 1993, pertemuan yang 

diselenggarakan yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) seperti Konferensi 

Tingkat Tinggi IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ke-

2 di Cebu, Filipina pada tahun 2007.
109

 Lalu ada pertemuan Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle) ke-5 di Hanoi, Vietnam. Hingga yang terbaru pertemuan Konferensi 

Tingkat Tinggi IMT-GT di Singapura. 

 

 

 

 

                                                             
109 Ibid. 
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Gambar 3.2.1 Pertemuan ke-11 Konferensi Tingkat Tinggi IMT-GT di 

Singapura 

 

Sumber: 11
th

 Summit in Singapore 

Selain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), juga ada pertemuan 

SOM/MM atau Senior Official Meeting/Ministerial Meeting yang 

diselenggarakan setiap tahun.
110

 Pertemuan SOM/MM ini adalah pertemuan 

yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Kementerian yang terkait dalam 

sektor kerjasama tertentu di ketiga negara anggota kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) yaitu Indonesia, Malaysia, 

dan juga Thailand. 

                                                             
110 Ibid. 
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Gambar 3.2.1  Pertemuan Ministerial Meeting ke-24 IMT-GT
111

 

Sumber: IMT-GT Website 

Selain dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi 

yang melibatkan hingga aktor Eksekutif seperti presiden hingga Menteri 

negara-negara anggota. Komitmen ketiga negara anggota juga terdapat pada 

pembentukan atau penyusunan Roadmap for Development atau Implentation 

Blueprint yang menjadi panduan dan kerangka kerja/framework dalam 

mencapai tujuan yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan 

perbatasan ketiga negara anggota. 

 

                                                             
111 The 24TH Ministerial Meeting, diakses dalam http://imtgt.org/imtgt24th-ministerial-meeting/ , IMT-

GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle), (15/01/2019 11.32 WIB) 

http://imtgt.org/imtgt24th-ministerial-meeting/
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Penyusunan kerangka kerja yang pertama dilaksanakan pada 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) ke-2 di Cebu, Filipina dan menghasilkan Roadmap for 

Development 2007-2011. Setiap Implementation Blueprint diperbaharui setiap 

5 tahun sekali. Setelah 5 tahun, kemudian dibuat kembali cetak biru yaitu 

Implementation Blueprint 2012-2016.
112

  

Dalam setiap cetak biru, didalamnya terdapat program-program kerja 

dari setiap sektor yang menjadi ruang lingkup kerjasama. Terdapat 6 bidang, 

yaitu:
113

 pertama sektor Transportasi dan Teknologi Komunikasi. Kedua yakni 

sektor Lingkungan. Ketiga yaitu sektor Agrikultur and Industri berbasis Agro. 

keempat sektor Pelayanan dan Produk Halal. Kelima sektor Sektor Pariwisata, 

dan terakhir sektor Pengembangan sumberdaya alam dan manusia, 

Pendidikan, dan Kebudayaan. 

Inisiasi dan juga pembentukan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) menunjukan komitmen serta keseriusan tiga negara yakni 

Indonesia, Malaysia dan juga Thailand dalam mengembangkan dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang ada antara 

ketiga negara tersebut dan disertai dengan pembuatan kerangka kerja setiap 5 

tahun sekali semakin mengukuhkan dan menguatkan komitmen mereka untuk 

                                                             
112 Implementation Blueprint 2012-2016. 
113 Ibid. 
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terus mengembangkan demi tercapainya tujuan dan visi misi dari kerjasama 

ini. 

3.3 Pengembangan Infrastruktur 

  Infrastruktur merupakan salah satu faktor krusial dalam perkembangan 

sebuah negara. Karena infrastruktur menjadi salah satu aspek bahwa sebuah 

negara dapat disebut sebagai negara maju atau negara berkembang 

berdasarkan dari bagaimana infrastruktur yang ada di negara tersebut. 

Infrastruktur dapat didefinisikan menjadi modal sosial, dimana hal ini 

berdampak terhadap masyarakat secara besar-besaran dan memiliki kontribusi 

untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan memaksimalkan potensi 

dari sumber daya manusia sehingga dapat mengembangkan dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.
114

  

  Infrastruktur dapat menjadi bermacam-macam, mulai dari tenaga 

listrik, pembuatan jalan seperti jalan tol, pembuatan pelabuhan dan juga 

bandara, pembangunan jembatan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, 

pembangunan jalur kereta api, semua itu adalah beberapa contoh dari 

infrastruktur.
115

 Contoh infrastruktur tersebut berdampak terhadap masyarakat 

secara masif dan besar-besaran sehingga mampu untuk meningkatkan 

                                                             
114 Byoungki Kim, Infrastructure Development for the Economic Development in Developing 

Countries: Lesson from Korea and Japan, GSICS Working Paper Series, Working Paper No. 11 

November 2006, Kobe University, hal. 1 
115 Ibid, hal. 2 
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produktivitas masyarakat suatu negara dan berdampak terhadap 

perkembangan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut. 

  Dalam keterkaitan dengan konsep segitiga pertumbuhan, 

pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang sangat penting 

guna menciptakan kondisi lingkungan ekonomi yang kondusif sehingga dapat 

mengembangkan kawasan yang menjadi sasaran kerjasama segitiga 

pertumbuhan.
116

 Dalam hal ini, pengembangan infrastruktur menjadi penting 

bagi kerjasama segitiga pertumbuhan IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand 

Growth Triangle) karena dapat membantu untuk pengembangan dan 

percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang menjadi ruang 

lingkup kerjasama tersebut. 

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

Triangle) ini, pengembangan infrastruktur juga menjadi salah satu pilar 

strategi yang menjadi agenda dalam ruang lingkup kerjasama IMT-GT 

(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) melalui sektor Energi dan 

Transportasi dan dalam sektor Pelayanan dan Produk Halal.
117

  

  Dalam sektor Energi dan Transportasi, pengembangan infrastruktur 

ini dijalankan oleh kelompok kerja yaitu Working Group on Infrastructure 

and Transportation (WGIT). Program kerja pada pilar strategi ini berfokus 

dalam mengembangkan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur 

                                                             
116 Min Tang and Myao Thant,  Loc. Cit. 
117 Sector Strategies and Flagship Program, Implementation Blueprint 2012-2016, Lihat pada 

lampiran  hal. 7 
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transportasi dan energi di wilayah kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle) dengan pembangunan koridor-koridor ekonomi 

yang berguna untuk membawa produk dan masyarakat berpindah diantara 

ketiga wilayah negara anggota kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-

Thailand Growth Triangle).
118

 

  Selain itu, dilakukan juga perencanaan konektivitas infrastruktur 

melalui fasilitas transportasi meliputi mempromosikan layanan melalui jalur 

udara yakni dengan pesawat melalui program Low Cost Carrier (LCC) dan 

melalui bandara serta fasilitas melalui transportasi laut melalui pelabuhan dan 

layanan Roll-on Roll-off  (RoRo). Berdasarkan dari Implementation Blueprint 

2012-2016, terdapat 5 pembangunan koridor ekonomi dan diantaranya 

adalah:
119

 Koridor Ekonomi Maritim Melaka – Dumai, Koridor Selat Malaka 

(Pantai barat Trang, Thailand selatan – Melaka, Semenanjung Malaysia), 

Koridor Ekonomi Banda Aceh – Medan – Pekanbaru – Palembang, Koridor 

panjang antara Songkhla – Penang – Medan (Nakhon Si Thammarat – 

Phatthalung – Songkhla – Yala – Pattani – Penang – Medan), terakhir koridor 

Ekonomi Aceh – Phuket – Ranong. 

 

 

 

                                                             
118 Ibid, hal. 8 
119 Ibid, hal. 8 
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Gambar 3.3 5 Koridor Ekonomi IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle)
120

 

 

Sumber: IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016 

Selain peningkatan konektivitas melalui pembangunan 5 koridor 

ekonomi tersebut, juga terdapat program-program lain yang tercantum di 

dalam IMT-GT Priority Connectivity Projects, diantaranya adalah:
121

 

Sumatera Ports Development, Sumatera Toll Roads, Melaka-Pekanbaru 

Interpower Connection, Development of Aceh Highway Facilities (Banda 

Aceh-Kuala Simpang), ICQS Bukit Kayu Hitam, Southern Thailand Port 

                                                             
120 Ibid, hal. 8 
121 Transport and Energy, Implementation Blueprint 2012-2016,  Lihat pada lampiran hal. 10 
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Development, Hat Yai-Sadao Intercity Motorway, Southern Region Cargo 

Distribution Center at Thungsong, Thailand 

Setelah dari pilar Infrastruktur dan Energi, pembangunan infrastruktur 

juga terdapat pada bidang Industri Halal yang dijalankan melalui kelompok 

kerja Working Group on Halal Product and Services (WGHAPAS).
122

 

Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan beberapa Halal Parks di 

beberapa wilayah Malaysia yang menjadi ruang lingkup didalam kerjasama 

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

pembangunan tersebut adalah:
123

 

1. Taman Halal Pasir Mas di Kelantan 

Sebuah tempat yang berukuran sekitar 50 hektar yang terletak di 

Mukim Apam, Pasir Mas dan tempat ini yang dijadikan guna 

mengembangkan Taman Halal yang terletak di provinsi Kelantan. dalam 

Taman Halal ini, terdapat beberapa pabrik-pabrik Usaha Kecil Menengah 

(UKM) yang berorientasi pada produk halal, kantor administrasi, ruang 

pendingin, pusat pengumpulan, pusat pameran dan juga pergudangan.
124

 

2. Taman Halal Perlis 

Taman Halal yang terletak di Perlis yang mampu menyediakan 

fasilitas bagi perusahaan multi-nasional untuk berinvestasi dan 

                                                             
122 Halal Product and Services, Implementation Blueprint 2012-2016, Lihat pada lampiran hal. 23 
123 Ibid,  Lihat pada lampiran hal. 25 
124 Pasir Mas Halal Park, diakses dalam http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-

4121-8c3d-4e5e82433df8/container//contentId/95c5d910-9db7-4594-8abf-d1ce4cdb4b36 pada 

(29/01/2019 01.07 WIB) 

http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-4121-8c3d-4e5e82433df8/container/contentId/95c5d910-9db7-4594-8abf-d1ce4cdb4b36
http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-4121-8c3d-4e5e82433df8/container/contentId/95c5d910-9db7-4594-8abf-d1ce4cdb4b36
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mengembangkan lebih lanjut daerah tersebut. Taman ini juga menjadi rujukan 

oleh Halal Industry Development Cooperation (HDC) sebagai wilayah 

potensial dan diberikan prioritas untuk perluasan karena lokasinya yang 

strategis, selain itu, karena ketersediaan Pusat Pengumpulan dan Distribusi 

akan memberikan keuntungan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

berorientasi halal di sana untuk terus berkembang.
125

 

3. Taman Terpadu Perikanan Tok Bali di Kelantan 

Taman ini menjadi inisiasi strategis yang diharapkan mampu 

menghasilkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas di 

wilayah tersebut. Sehingga akan berdampak dengan meningkatnya ekspor 

makanan olahan tentu dengan dukungan dari Pemerintah pusat dan daerah 

secara bersama-sama. Selain itu investasi sektor swasta di taman seluas 255 

hektar ini sebagai produsen utama pengolahan ikan dan industri pendukung 

seperti ekowisata laut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas 

sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
126

 

3.4 Komplementaritas Ekonomi 

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

Triangle) ini, penulis melihat bahwa model relasi yang terjalin antara ketiga 

negara anggota yakni Indonesia, Malaysia dan juga Thailand bersifat 
                                                             
125 Perlis Halal Park, diakses dalam http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-4121-

8c3d-4e5e82433df8/container//contentId/d6deb986-1dc6-43b1-97b2-d385acfaa0c6 pada (29/01/2019 

01.12 WIB) 
126 Tok Bali Integrated Fisheries Park in Pasir Puteh, Kelantan, diakses dalam 

http://www.ecerdc.com.my/en/economic_post/tok-bali-integrated-fisheries-park-in-pasir-puteh-

kelantan/ pada (29/01/2019 01.20 WIB) 

http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-4121-8c3d-4e5e82433df8/container/contentId/d6deb986-1dc6-43b1-97b2-d385acfaa0c6
http://www.hdcglobal.com/publisher/pid/3b914ec2-bd97-4121-8c3d-4e5e82433df8/container/contentId/d6deb986-1dc6-43b1-97b2-d385acfaa0c6
http://www.ecerdc.com.my/en/economic_post/tok-bali-integrated-fisheries-park-in-pasir-puteh-kelantan/
http://www.ecerdc.com.my/en/economic_post/tok-bali-integrated-fisheries-park-in-pasir-puteh-kelantan/
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komplementaritas atau saling melengkapi satu sama lain.
127

 Kedekatan 

secara geografis, secara sejarah, budaya, bangsa dan identitas.  

Kemudian adanya kolaborasi antara pemerintah pusat/daerah negara 

anggota dengan sektor swasta menjadikan kerjasama ini memiliki potensi 

untuk bertransformasi menjadi sebuah kerjasama sub-regional yang secara 

substansial dapat meningkatkan perekonomian wilayah perbatasan. 

Komplementaritas dalam hal ini melihat dari sektor industri halal yang 

menjadi salah satu pilar strategis dalam kerjasama  IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) dan untuk menjelaskan bagaimana 

tingkat komplementaritas ini terjadi akan penulis jelaskan dalam skema 

berikut 

 

 

 

 

 

                                                             
127 Introduction: Background, Concept, and Guiding Principles., Implementation Blueprint 2012-

2016,  Lihat pada lampiran hal. 1 
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Skema 3.4 Model komplementaritas tiga negara anggota IMT-GT (Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle) dalam pilar strategi Pelayanan dan 

Produk Halal
128

 

 

 

                                                             
128 Skema Oleh Penulis 

Indonesia 

- Masyarakat Muslim 

sehingga merupakan 
pasar konsumen 

Muslim besar 

diantara ketiga 
negara lainnya 

- Sertifikasi halal oleh 

LPPOM-MUI dan 
BPJPH (CEROL-

MUI) 

IMT-GT  

Malaysia 

- Sertifikasi Halal sudah 

diakui mayoritas di 

seluruh dunia 
- Mayoritas masyarakat 

beragama islam  

- Sertifikasi Halal 

mencakup hampir 
seluruh sektor dalam 

industri halal  

- Sertifikasi Halal oleh 
JAKIM dan HDC 

- Taman Halal 

Thailand 

- HSC-CU (Halal 

Science Center – 

Chulalongkorn 
University) 

- Sertifikasi Halal oleh 

CICOT dan IHSOT  

- Raw ingredients. 
- HAL-Q System and 

SILK System 
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  Melalui skema diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal sertifikasi 

Malaysia memiliki skema yang mencakup seluruh sektor industri halal mulai 

dari hulu hingga hilir atau halal value chain dikarenakan sertifikasi halal di 

Malaysia merupakan salah satu sertifikat yang paling dicari untuk dijadikan 

sertifikat halal oleh seluruh produsen halal di seluruh dunia.
129

 Selain itu, 

adanya pembangunan beberapa taman halal di Malaysia melalui program 

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

juga dapat memenuhi proses produksi sehingga dapat memenuhi permintaan 

baik pasar didalam ketiga negara anggota seperti Indonesia, Malaysia, dan 

Thailand atau hingga pasar global.  

Kemudian, antar masing-masing lembaga halal ketiga negara anggota 

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) saling mengakui 

adanya sertifikasi halal satu sama lain seperti sertifikasi lembaga JAKIM dari 

Malaysia dan CICOT dari Thailand diakui oleh sertifikasi halal LPPOM-MUI 

di Indonesia dan juga sebaliknya.
130

  sehingga hal ini semakin mempermudah 

pemasaran jika ada barang atau komoditas yang memiliki sertifikasi halal dari 

salah satu negara anggota kemudian di ekspor ke negara anggota kerjasama 

lainnya. 

 

                                                             
129 Motague Lord and Pawat Tangtrongita, Special Border Economic Zone (SBEZ) in the Indonesia-

Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), 15 May 2014, hal. 42 
130 Jaminan Halal Dari Luar Negeri Sama Dengan Halal Dari MUI?, diakses dalam 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151017100852-262-85453/jaminan-halal-dari-luar-

negeri-sama-dengan-halal-dari-mui pada (08/05/2019 01.20 WIB) 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151017100852-262-85453/jaminan-halal-dari-luar-negeri-sama-dengan-halal-dari-mui
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20151017100852-262-85453/jaminan-halal-dari-luar-negeri-sama-dengan-halal-dari-mui
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Negara anggota yaitu Thailand merupakan negara pertama yang 

memiliki lembaga ilmiah di bidang industri halal yang terdapat di universitas 

di Thailand yaitu HSC-CU (Halal Science Center-Chulalongkorn University) 

sehingga mulai dari bahan baku produksi, proses produksi, packaging, hingga 

distribusi produk dapat diawasi oleh lembaga ilmiah halal ini. Hal ini juga 

tercantum didalam skema sertifikasi halal yang diatur oleh lembaga CICOT 

sebagai lembaga atau badan yang mengatur regulasi mengenai sertifikasi 

halal. Selain itu sertifikasi halal CICOT ini, juga diakui oleh lembaga 

sertifikasi halal dari 2 negara anggota IMT-GT lainnya yaitu JAKIM dari 

Malaysia dan MUI dari Indonesia.
131

 

 Gambar 3.4 Contoh Produk Industri Halal dalam Industri Pengolahan 

Produk Perikanan
132

 

 

Sumber: SBEZ in Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangles 

                                                             
131 Ibid. 
132 Ibid, hal. 41 
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Mengenai industri halal, selain sertifikasi halal ketiga negara anggota 

yang sudah penulis jelaskan diatas, juga terdapat komplementaritas di industri 

halal. Industri halal yang juga meliputi produk pengolahan makanan salah 

satunya adalah industri pengolahan produk perikanan. Industri ini yang juga 

dikembangkan di negara Thailand dengan bahan baku berupa hasil perikanan 

yang melimpah  dan didapatkan dari negara Indonesia dan Malaysia saling 

dan memiliki hasil komoditas industri ini yang kemudian dilengkapi oleh 

sertifikasi halal dari Malaysia dan Indonesia sehingga dapat meningkatkan 

pemasaran dan penjualan ekspor komoditas industri pengolahan produk 

perikanan.
133

 

 

                                                             
133 Motague Lord and Pawat Tangtrongita, Op. Cit. hal. 41 


