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PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk
menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Penyediaan terbitan
ilmiah yang berkualitas merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI
Press untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, LIPI Press melalui
penerbitan buku ini berupaya mewujudkan cita-cita tersebut. Buku
ini membahas pembangunan konektivitas di perbatasan melalui kerja
sama BIMP-EAGA. BIMP-EAGA yang merupakan satu dari tiga kerja
sama subregional di kawasan Asia Tenggara itu bahkan telah diakui
sebagai “building block” ASEAN.
Melalui kerja sama ini diharapkan kesenjangan antara wilayah
perbatasan dengan wilayah lain yang ada di dalam negeri ataupun
kesenjangan antara subregional BIMP-EAGA dengan negara-negara
ASEAN di kawasan barat dapat diperkecil. Melihat besarnya peran
kerja sama BIMP-EAGA bagi pertumbuhan dan stabilitas kawasan
membuat dinamika kerja sama ini sangat menarik untuk dikaji, terlebih lagi kerja sama ini juga pernah mengalami kondisi pasang surut.

xi

Hal menarik lainnya yang ditawarkan buku ini adalah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia juga tak luput disorot di mana
peran strategis kerja sama BIMP-EAGA ini sangat penting dalam
mewujudkan visi tersebut. Akhir kata, kami mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan
buku ini.
LIPI Press

xii

PRAKATA

Asia Tenggara menjadi kawasan yang semakin diperhitungkan di
dunia internasional. Kawasan ini dikenal memiliki regionalisme yang
cukup mapan, yakni Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Organisasi regional ini bukan hanya berhasil mengintegrasikan
sepuluh negara anggotanya, melainkan juga berperan penting dalam
menciptakan stabilitas di kawasan Asia Timur yang lebih luas. ASEAN
mampu menggandeng negara-negara dengan kekuatan besar yang
saling berkompetisi, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan
untuk duduk bersama dalam forum East Asia Summit.
Eksistensi ASEAN tersebut sudah banyak diketahui dan diakui
oleh masyarakat internasional. Namun, masih sedikit yang mengetahui bahwa Asia Tenggara tidak hanya memiliki kerja sama regional
ASEAN, tetapi juga mempunyai beberapa kerja sama subregional yang
turut berperan membangun kawasan. Setidaknya, ada tiga kerja sama
subregional yang patut diperhitungkan, yaitu Greater Mekong Subregion (GMS), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT),
dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN
Growth Area (BIMP-EAGA). Ketiga kerja sama ini bahkan diakui
dalam dokumen Master Plan on ASEAN Connectivity sebagai “building
block” bagi ASEAN.
xiii

Buku ini merupakan seri ketiga dari rangkaian buku dinamika
subregionalisme di Asia Tenggara dalam membangun konektivitas,
khususnya di perbatasan. Adapun seri pertama membahas GMS dan
seri kedua tentang IMT-GT. Seri ketiga ini secara khusus membahas
BIMP-EAGA, dengan fokus pada perannya dalam pembangunan
konektivitas ASEAN, terutama di wilayah perbatasan. Analisis lebih
dititikberatkan pada dimensi konektivitas fisik, kelembagaan, dan
antarmasyarakat (people-to-people). Selain itu, buku ini juga menyinggung hubungan konektivitas tersebut dengan visi Indonesia menjadi
poros maritim dunia.
Editor mengucapkan terima kasih kepada para kontributor yang
telah memberikan tulisan terbaiknya untuk dimuat dalam buku ini.
Editor juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang
telah berbagi informasi dalam penelitian yang menjadi dasar bagi
penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber bacaan
yang bernas dan bukan hanya untuk memperkaya khazanah keilmuan,
melainkan juga menjadi bahan acuan para pemangku kepentingan
dalam merumuskan kebijakan tentang BIMP-EAGA.

Jakarta, Oktober 2018
Editor
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BAB I
URGENSI PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS
DI PERBATASAN MELALUI KERJA SAMA
SUBREGIONAL BIMP-EAGA
Sandy Nur Ikfal Raharjo

A. Makna Strategis Pembangunan Konektivitas
ASEAN di Wilayah Perbatasan
Masyarakat di Asia Tenggara sudah memasuki era Komunitas ASEAN
sejak akhir 2015. Dengan adanya tiga pilar (politik-keamanan, eko
nomi, dan sosial-budaya), interaksi dan kerja sama di antara masya
rakat ASEAN lintas negara diharapkan dapat berlangsung lebih intens
menuju satu visi, satu identitas, dan satu komunitas. Namun, hal
tersebut tidak dapat terjadi tanpa hadirnya konektivitas yang baik,
terutama di perbatasan. Dalam konteks konsep konektivitas ASEAN,
ada tiga dimensi yang harus dibangun secara bersama-sama, yaitu
konektivitas fisik (physical connectivity), konektivitas kelembagaan
(institutional connectivity), dan konektivitas antarmasyarakat (peopleto-people connectivity).1
Dalam konteks subregional di ASEAN bagian timur yang didominasi kepulauan, konektivitas maritim di ASEAN dapat mendorong
arus transportasi dan perdagangan barang ataupun jasa dengan lebih
1

“Master Plan on ASEAN Connectivity,” ASEAN, diakses pada 3 Maret 2015,
https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/4_Master_Plan_on_
ASEAN_Connectivity.pdf.

1

efektif dan efisien. Jumlah barang yang dimobilisasi menjadi lebih
banyak dengan biaya yang lebih hemat jika dibanding dengan pengi
riman barang menggunakan jalur darat. Hal ini diharapkan dapat
memicu perkembangan ekonomi yang lebih aktif dan menguntungkan
bagi negara-negara ASEAN.
Namun, pembangunan konektivitas di ASEAN masih menghadapi beberapa masalah. Pada aspek konektivitas fisik, tantangannya
adalah infrastruktur maritim yang tidak mencukupi, kondisi jalan
yang rusak, jaringan jalan darat yang tidak lengkap, jaringan rel ke
reta api yang terputus, fasilitas penerbangan yang kurang memadai,
kesenjangan kemajuan teknologi digital yang lebar, dan permintaan
energi yang terus bertambah. Pada aspek konektivitas kelembagaan,
masih terdapat sejumlah hambatan dalam pergerakan lintas batas
untuk kendaraan, barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih. Adapun pada
aspek konektivitas antarmasyarakat, perlu ada peningkatan interaksi
sosial dan budaya di antara masyarakat negara-negara anggota.2
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. Pertama, perbedaan karakter geografis tiap-tiap
negara anggota. Myanmar, Thailand, Laos, Viet Nam, Kamboja, dan
Malaysia bagian barat terletak di daratan utama Asia Tenggara; sementara Singapura, Indonesia, Malaysia bagian timur, Brunei Darussalam,
dan Filipina terpisah oleh lautan dari daratan utama. Kedua, perbedaan tingkat kemajuan infrastruktur pendukung konektivitas di antara
negara-negara anggota ASEAN menyulitkan pengintegrasian wilayah.
Sebagai contoh, fasilitas infrastruktur perbatasan Laos dan Kamboja
yang relatif sederhana sulit untuk mengimbangi fasilitas infrastruktur
dan sistem keimigrasian Thailand yang lebih canggih di pos lintas
batas. Ketiga, terbatasnya kemampuan masing-masing negara anggota
maupun organisasi ASEAN dalam menyediakan fasilitas pendukung
konektivitas. Hal ini terjadi di negara-negara yang belum maju karena
penyediaan infrastruktur belum dapat dilakukan oleh swasta dan
masih mengandalkan pemerintah, sementara kemampuan finansial
pemerintah sangat terbatas.3
2
3

2

“Master Plan.”
Awani Irewati dkk., Policy Brief: Kerja Sama Subkawasan sebagai Pendukung
Keterhubungan ASEAN. (Jakarta: P2 Politik LIPI, 2016), 1.
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Dalam konteks Indonesia, konektivitas maritim juga memiliki
signifikansi yang strategis. Letak geografis Indonesia yang berada di
antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menempatkan negara
ini pada posisi strategis di tengah jalur pelayaran dan perdagangan
dunia. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia
dalam mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dunia. Selain
didukung oleh posisi yang strategis, Indonesia juga memiliki sumber
daya alam dan kekayaan laut yang tersimpan di dalam lautan seluas
5,8 juta km.2 Lautan tersebut tidak hanya menjadi harta karun sumber
daya alam, tetapi juga menjadi penghubung kepulauan Indonesia yang
jumlahnya mencapai 17.500-an pulau.4
Menyadari pentingnya hal tersebut, Presiden Jokowi memasukkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim sebagai
salah satu dari lima pilar utama poros maritim dunia.5 Pilar tersebut
kemudian dijabarkan menjadi tujuh pilar kebijakan kelautan Indonesia yang pilar keempatnya, yakni “ekonomi dan infrastruktur kelautan
dan peningkatan kesejahteraan,” terkait dengan konektivitas maritim.
Strateginya dilakukan dengan pengembangan sistem konektivitas
transportasi laut nasional serta pengembangan dan pembangunan
infrastruktur pelabuhan laut.6
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dibutuhkan tidak hanya untuk menghubungkan wilayah pesisir dengan
daratan, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan yang cukup
besar antara pengembangan wilayah Indonesia bagian barat dengan
Indonesia bagian timur. Pemanfaatan sumber daya kemaritiman di
wilayah bagian barat relatif lebih berkembang dibandingkan dengan
4

5

6

BPPK, Diplomasi Poros Maritim: Ekonomi Kelautan dalam Perspektif Politik Luar
Negeri (Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, 2015), 1.
Selain pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, pilar lainnya adalah
pembangunan budaya maritim Indonesia, penjagaan dan pengelolaan sumber
daya laut, kerja sama maritim, dan pembangunan kekuatan pertahanan maritim.
Lihat BPPK, Diplomasi Poros, 3.
Lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Kelautan Indonesia, 26–28 (Lampiran I).
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bagian timur.7 Hal ini karena aktivitas ekonomi yang melalui jalur
pelayaran di wilayah barat Indonesia cenderung lebih ramai dan
wilayah ini berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang
ekonominya relatif maju, seperti Singapura dan Malaysia. Permasa
lahan ketimpangan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber
daya kelautan di wilayah Indonesia ini harus dapat diselesaikan
apabila Indonesia ingin menjadi kekuatan maritim dan pusat kegiatan
ekonomi di tingkat regional maupun global.
Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam membangun konektivitas, Master Plan on ASEAN Connectivity merumuskan beberapa
langkah, misalnya sinkronisasi dengan berbagai kerja sama subregional
di Asia Tenggara.8 Program-program dalam kerja sama subregional,
terutama yang berkaitan dengan kegiatan lintas batas, penting untuk
dilakukan mengingat selama ini masih banyak masalah dalam konektivitas yang terkait dengan isu-isu lintas batas, misalnya minimnya
infrastruktur lintas batas dan maraknya ancaman kejahatan transnasional.9 Selain itu, kerja sama subregional dalam isu perbatasan juga
dapat mendatangkan keuntungan lain, yakni dijadikan sebagai media
pengelolaan sengketa perbatasan—yang memang masih menjadi isu
signifikan di kawasan ini. Kerja sama perbatasan diharapkan dapat
memberikan kontribusi positif dalam menghilangkan hambatan fisik
dan psikologis sehingga memperkuat kesejahteraan sosial-ekonomi
menuju integrasi wilayah.10Dalam dokumen Master Plan on ASEAN
Connectivity, ada tiga kerja sama subregional di ASEAN yang diakui
ikut mendorong terciptanya konektivitas, yaitu Greater Mekong Subregion (GMS), Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT),

7

8
9
10

4

BPPK, ASEAN Connectivity in Indonesian Context: A Preliminary Study on
Geopolitics of Hydropower and Maritime Transport (Jakarta: Badan Pengkajian
dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,
2011), xii
Master Plan.
Master Plan.
Lee Sangsoo dan Alec Forss, Dispute Resolution and Cross-Border Cooperation
in Northeast Asia: Reflections on the Nordic Experience (Asia Paper) (Stockholm:
Institute for Security and Development Policy, 2011), 16.
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dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN
Growth Area (BIMP-EAGA).11
Pusat Penelitian Politik-LIPI pada 2015 melakukan penelitian
tentang kerja sama subregional GMS, dan pada 2016 mengkaji prospek
pembangunan konektivitas di wilayah perbatasan Indonesia, Malaysia,
dan Thailand dalam kerangka kerja sama IMT-GT. Berdasarkan dua
kajian tersebut, ditemukan bahwa kerja sama subregional berupa
pembangunan koridor ekonomi dan koridor konektivitas telah mendorong terciptanya konektivitas lintas batas di antara negara-negara
anggota. Namun, perkembangan konektivitas daratan lebih maju
dibanding konektivitas maritim.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai
prospek pembangunan konektivitas maritim di wilayah barat dan
timur Indonesia, penting untuk melihat kerja sama yang sudah terjalin
antara Indonesia dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina
dalam kerangka kerja sama BIMP-EAGA. Kajian tentang BIMPEAGA sebenarnya sudah dilakukan oleh peneliti di Pusat Penelitian
Politik-LIPI pada 1995–1996 (saat itu masih bernama Pusat Penelitian
Kewilayahan).12 Namun, karena pada tahun tersebut BIMP-EAGA
baru berusia 1–2 tahun (didirikan tahun 1994), kajiannya lebih
berbicara mengenai potensi, peluang, dan hambatan yang dihadapi
BIMP-EAGA, bukan menyasar pada evaluasi program. Temuan penelitian tersebut antara lain rendahnya komplementaritas di lingkungan
BIMP-EAGA yang berpotensi menimbulkan persaingan antarnegara
anggota untuk merebut investasi asing, rendahnya perdagangan intraEAGA, serta rendahnya peran pemerintah daerah yang masih menjadi
kepanjangan tangan pemerintah pusat.13 Sementara itu, pembahasan
buku ini lebih difokuskan pada evaluasi pembangunan konektivitas
BIMP-EAGA pada periode 2012–2016.
11
12

13

Master Plan.
Tim peneliti/penulis yang terlibat adalah C.P.F. Luhulima, Alfitra Salamm, Harganing Tyas, dan Umar Juoro.
Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Sub-Wilayah Ekonomi
ASEAN dan Kawasan perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) (Jakarta: Sekretariat
Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1996), 119–168.
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B. Gambaran Umum Kerja Sama BIMP-EAGA
BIMP-EAGA merupakan kerja sama subregional yang dibentuk pada
24 Maret 1994 atas prakarsa Presiden Filipina, Fidel Ramos, lalu
disambut baik oleh Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Kerja sama subregional ini pada awalnya dibentuk untuk memberikan kesempatan
pada wilayah Filipina bagian selatan yang kurang berkembang agar
dapat memajukan ekonominya.14 Lebih lanjut, kerja sama subregional
ini dilihat sebagai mekanisme untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dan sosial wilayah-wilayah terpencil dan kurang berkembang
di Asia Tenggara.15 Kerja sama di wilayah perbatasan negara-negara
anggota BIMP-EAGA diharapkan dapat memperkecil kesenjangan,
baik antara wilayah perbatasan dengan wilayah lain yang ada di dalam
negeri, maupun kesenjangan antara subregional BIMP-EAGA dengan
negara-negara ASEAN lainnya yang berada di wilayah barat.
Sampai tahun 2017, wilayah-wilayah yang menjadi fokus pe
laksanaan kerja sama BIMP-EAGA dapat dilihat pada Tabel 1.1.
BIMP-EAGA mengalami pasang surut yang menarik untuk dikaji.
BIMP-EAGA sempat mengalami masa keemasan sejak awal pendiriannya pada 1994 hingga tiga tahun setelahnya. Pada masa itu, BIMPEAGA berhasil menyusun beberapa perjanjian kerja sama di antara
anggotanya, membuat kebijakan nasional, dan perjanjian lintas batas
antaranggota. Di antara keberhasilan yang dicapai adalah penyediaan
 emungkinkan adanya
fasilitas liberalisasi sektor transportasi yang m
mobilisasi yang lebih besar untuk masyarakat, barang, dan jasa di
kawasan tersebut. Selain sektor transportasi, saat itu juga berkembang
sektor telekomunikasi dan pariwisata. Perkembangan tersebut terus
berlangsung hingga tahun 1996.

14

15

6

Chirstopher M. Dent dan Peter Richter, “Subregional Cooperation and Developmental regionalism: The Case of BIMP-EAGA,”Contemporary Southeast Asia
33, no.1 (2011): 36.
"Implementation Blueprint 2012–2016," BIMP-EAGA, diakses pada 22 November
2017, http://www.mfa.gov.bn/PublishingImages/Pages/Brunei-Darussalam--Indonesia---Malaysia---The-----Philippines-East-ASEAN-Growth-Area--(BIMP-EAGA)/Implementation%20Blueprint%202012-2016%20(Final).pdf.
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Tabel 1.1 Wilayah Kerja Masing-masing Negara Anggota BIMP-EAGA
Brunei Darussalam
Brunei Darussalam

Indonesia
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara1
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat

Malaysia

Filipina

Sabah
Labuan
Sarawak

Palawan
Mindanao

Sumber: BIMP-EAGA, “BIMP-EAGA at A Glance: A Statistical Information Brief, April 2015”,
diakses pada 16 Mei 2019 dari https://www.adb.org/sites/default/files/page/34232/bimpeaga-statistical-information-brief.pdf.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016)

Gambar 1.1 Cakupan Wilayah Kerja Sama BIMP-EAGA

Saat terjadi krisis finansial di Asia pada 1997, perkembangan
BIMP-EAGA mulai terhambat. Hal ini karena negara-negara anggo
tanya lebih berfokus pada isu-isu domestik dan pemulihan kondisi
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perekonomian di dalam negerinya. Selain itu, fenomena alam El-Nino
dan La-Nina pada 1998 ikut berdampak buruk bagi perkembangan
ekonomi BIMP-EAGA yang berbasis pertanian di beberapa fokus
wilayah kerjanya. Kondisi mulai membaik pada akhir 2000 karena
negara-negara anggota BIMP-EAGA mulai pulih dari krisis ekonomi.
Puncaknya, pada KTT ASEAN yang ketujuh pada tahun 2001, perwakilan kepala negara anggota BIMP-EAGA berkomitmen mendu
kung revitalisasi kerja sama subregional ini. Isu yang diangkat pada
saat itu adalah masalah kemiskinan dan keamanan di subregional
tersebut.
Dalam operasionalisasinya, BIMP-EAGA memiliki empat pilar
yang menjadi prioritas pengembangan kerja sama, yaitu 1) mendorong
konektivitas di dalam BIMP-EAGA dan di luar wilayah BIMP-EAGA;
2) menjadikan BIMP-EAGA sebagai lumbung pangan bagi ASEAN
dan Asia secara umum; 3) mendorong BIMP-EAGA untuk menjadi
tujuan pariwisata yang utama; dan 4) menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.16
Bangkitnya kembali BIMP-EAGA sebagai sebuah kerja sama
subregional menjadi isu yang menarik untuk diteliti. Pertama, dari
perspektif kawasan, BIMP-EAGA dapat menjadi media pendukung
pembangunan konektivitas ASEAN yang merupakan syarat penting
dalam melaksanakan komunitas ASEAN pasca-2015. Dari hasil
penelitian ADB, dinyatakan bahwa perkembangan konektivitas
wilayah bagian timur ASEAN relatif lebih lamban dibandingkan
dengan ASEAN bagian barat.17 Berbeda dengan wilayah ASEAN
bagian barat yang berupa daratan, wilayah ASEAN bagian timur
merupakan wilayah kepulauan dengan infrastruktur maritim yang
kurang m
 emadai. BIMP-EAGA dapat dimanfaatkan untuk mengatasi
kelambanan pembangunan konektivitas di wilayah ASEAN tersebut.
Kedua, dari perspektif Indonesia, dengan adanya aspek konektivitas yang menempati pilar pertama BIMP-EAGA, dan melihat
banyaknya wilayah Indonesia yang terlibat dalam wilayah kerja BIMPEAGA dibandingkan negara anggota yang lain, sudah s elayaknya
16
17

8

BPPK, ASEAN Connectivity, 3.
BPPK, ASEAN Connectivity, 24.
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Indonesia mampu memanfaatkan kerja sama subregional ini untuk
membangun konektivitas maritim di daerahnya. Hal ini dapat diman
faatkan untuk mendukung perwujudan cita-cita Indonesia menjadi
poros maritim dunia. Dua alasan tersebut menjadi argumentasi Tim
Penelitian Perbatasan P2 Politik-LIPI untuk mengkaji BIMP-EAGA
dalam konteks pembangunan konektivitas maritim pada 2017.

C. Tantangan Kerja Sama BIMP-EAGA dalam
Membangun Konektivitas
Bangkitnya BIMP-EAGA merupakan peluang yang baik dalam melaksanakan pembangunan konektivitas ASEAN yang didukung oleh kerja
sama subregional. Di bagian utara, ada kerja sama GMS yang telah
membangun konektivitas di daratan utama Asia Tenggara. Di bagian
barat, ada IMT-GT yang turut membangun konektivitas ASEAN
di wilayah yang menjadi pintu gerbang ASEAN menuju Samudra
Hindia. BIMP-EAGA diharapkan dapat melengkapi pembangunan
konektivitas di ASEAN bagian timur. Namun, masih ada beberapa
masalah terkait dengan prospek pembangunan konektivitas maritim
melalui kerangka kerja sama subregional BIMP-EAGA.
Pertama, BIMP-EAGA terdiri atas empat negara yang memiliki
karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda. Brunei merupakan
negara anggota dengan luas wilayah terkecil, sedangkan Indonesia
menjadi negara dengan cakupan wilayah kerja sama yang paling luas.
Sementara itu, Malaysia melibatkan negara bagian Sabah yang masih
diklaim oleh pihak di Filipina sebagai bagian wilayah kerajaan mereka.
Adapun Filipina mengikutkan Palawan dan Mindanao yang merupakan daerah konflik separatis. Oleh karena itu, diperlukan telaah
posisi/kepentingan dan kebijakan masing-masing negara tersebut
terhadap BIMP-EAGA.
Kedua, BIMP-EAGA berusaha membangun empat pilar strategis,
yaitu konektivitas yang maju (enhanced connectivity), lumbung pangan
(food basket strategy), pembangunan pariwisata (tourism development), dan lingkungan (environment). Untuk mewujudkan empat
pilar tersebut, BIMP-EAGA menyusun Implementation Blueprint
2012–2016. Namun, masih belum diketahui bagaimana pelaksanaan-
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nya selama periode tersebut. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi
bagaimana BIMP-EAGA selama ini berjalan dan apa saja capaian
yang sudah dihasilkan, terutama pada periode 2012–2016. Selain itu,
perlu juga dilakukan telaah lebih jauh mengenai faktor pendorong
dan faktor penghambat bagi BIMP-EAGA dalam melaksanakan
program-programnya. Asumsinya, dengan cakupan wilayah lebih
luas yang meliputi daratan dan lautan, faktor pendorong dan faktor
penghambatnya akan lebih kompleks dibandingkan kerja sama subregional GMS dan IMT-GT. Hal ini penting untuk menjadi bahan
perbaikan bagi keberlangsungan BIMP-EAGA ke depan.
Ketiga, hampir sama dengan GMS dan IMT-GT, BIMP-EAGA
juga merencanakan pembangunan koridor-koridor ekonomi sebagai
program utamanya. Dalam KTT BIMP-EAGA keempat di Singapura
pada November 2007, dicanangkan dua koridor ekonomi utama, yaitu
West Borneo Economic Corridor (WBEC) dan Greater Sulu Sulawesi
Corridor (GSSC). Pada perkembangannya, ditambahkan satu k oridor
lagi, yakni East Borneo Economic Corridor (EBEC).18 Namun, masih
belum diketahui bagaimana peran koridor-koridor ekonomi BIMPEAGA tersebut dalam membangun konektivitas ASEAN secara
umum, dan kaitannya dengan visi Indonesia menjadi poros maritim
dunia secara khusus.
Tiga tantangan tersebut menjadi fokus tulisan-tulisan dalam
bunga rampai ini. Kehadiran bunga rampai ini diharapkan dapat
memperkaya kajian kerja sama perbatasan dalam membangun ko
nektivitas/kesalingterhubungan intra- dan inter-kawasan. Selain itu,
bunga rampai ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam
penyusunan kebijakan atau strategi untuk optimalisasi BIMP-EAGA
dalam membangun konektivitas maritim.

D. Sistematika Bunga Rampai
Bunga rampai ini terdiri atas tujuh bab yang ditulis oleh beberapa
kontributor yang merupakan peneliti di Pusat Penelitian PolitikLIPI. Bab pertama membahas urgensi pembangunan konektivitas
di perbatasan melalui kerja sama subregional BIMP-EAGA. Ditulis
18
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oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo yang sekaligus menjadi editor, bab ini
menjadi titik dasar pemahaman mengapa isu konektivitas dan kerja
sama subregional BIMP-EAGA diangkat sebagai benang merah bagi
bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan ditemukan penjelasan makna
strategis pembangunan konektivitas ASEAN di wilayah perbatasan,
yang disusul dengan gambaran umum BIMP-EAGA sebagai salah
satu sarana yang dapat digunakan untuk membangun konektivitas
tersebut. Pada bagian intinya, bab ini memetakan tantangan kerja
sama BIMP-EAGA dalam membangun konektivitas, yang secara lebih
rinci dibahas pada bab-bab berikutnya.
Bab kedua, yang ditulis oleh C.P.F. Luhulima, membahas rasionale
BIMP-EAGA. Bab ini diawali dengan deskripsi BIMP-EAGA sebagai
kerja sama antarwilayah lintas batas, lalu diikuti dengan analisis faktorfaktor yang memotivasi berdirinya BIMP-EAGA. Bagian selanjutnya
menyoroti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang
disiapkan Pemerintah Indonesia untuk mendukung keikutsertaannya
dalam BIMP-EAGA sehingga pembangunan kawasan timur Indonesia
dapat dipercepat.
Bab ketiga berfokus pada analisis aktor negara, yakni Brunei
Darussalam, dalam pembangunan konektivitas di BIMP-EAGA.
Sebelum memulai pembahasan, Agus R. Rahman selaku penulis memaparkan profil negara dan kebijakan pembangunan nasional Brunei
Darussalam sebagai pengetahuan dasar untuk memahami konteks
negara tersebut. Selanjutnya, bab ini memaparkan implementasi
BIMP-EAGA dalam perspektif Brunei Darussalam. Selain itu, bab
ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi Brunei Darussalam
dalam kerja sama subregional BIMP-EAGA.
Hampir mirip dengan bab ketiga, bab keempat juga membahas
konteks negara anggota, yakni Indonesia, dalam pembangunan konek
tivitas di BIMP-EAGA. Bab ini ditulis oleh Tri Nuke Pudjiastuti dan
Sandy Nur Ikfal Raharjo. Sebagai pengantar, kedua penulis mengaju
kan argumentasi mengenai urgensi keikutsertaan Indonesia dalam
BIMP-EAGA. Setelah itu, tulisan menyajikan kebijakan pembangunan
nasional di kawasan timur Indonesia yang menjadi cakupan wilayah
kerja sama BIMP-EAGA. Kedua penulis kemudian mengerucutkan
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Sumber: BIMP-EAGA (2012)

Gambar 1.2 Koridor-Koridor Ekonomi BIMP-EAGA

pembahasannya pada kebijakan Indonesia dalam kerangka BIMPEAGA serta implementasinya di lapangan. Sebelum diakhiri, bab
ini memaparkan tantangan aktivitas lintas negara berupa kejahatan
transnasional yang berpotensi menghambat jalannya kerja sama
BIMP-EAGA yang lebih berorientasi pada bidang ekonomi.
Masih mengikuti pola dua bab sebelumnya, bab kelima m
 engambil
judul Malaysia dalam Pembangunan Konektivitas di BIMP-EAGA. Di
dalam bab ini, Awani Irewati, kontributor, mengingatkan kembali
pentingnya kerja sama subregional BIMP-EAGA. Setelah itu, penulis
beranjak pada pembahasan kebijakan pembangunan nasional Malaysia, kebijakan Malaysia terhadap BIMP-EAGA, serta implementasi
BIMP-EAGA di Malaysia dan tantangannya.
Bab keenam melengkapi pembahasan tiap-tiap negara anggota
dengan mengangkat topik Filipina dalam pembangunan konektivitas
di BIMP-EAGA. Ditulis oleh Indriana Kartini, bab ini diawali dengan

12
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penjabaran tentang profil Filipina secara umum, diikuti dengan pen
jelasan mengenai kebijakan ekonomi Filipina. Tulisan dilanjutkan
dengan analisis kepentingan dan kebijakan Filipina dalam konteks
kerja sama subregional BIMP-EAGA, serta implementasi programprogramnya terutama di wilayah Mindanao dan Palawan. Bab ini
juga menyuguhkan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan
diantisipasi Filipina dalam keterlibatannya sebagai negara anggota
BIMP-EAGA.
Bab ketujuh atau bab terakhir dalam bunga rampai ini ditulis
oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo. Bab ini mengangkat topik peran
BIMP-EAGA dalam membangun konektivitas ASEAN dan poros
maritim dunia di perbatasan. Ada empat bahasan dalam bab k etujuh
ini yang juga merefleksikan pembahasan bab-bab sebelumnya. Per
tama, kepentingan dan kebijakan negara-negara anggota dalam kerja
sama subregional BIMP-EAGA. Kedua, capaian BIMP-EAGA selama
periode Implementation Blueprint 2012–2016. Ketiga, peran BIMPEAGA dalam membangun konektivitas ASEAN, termasuk di perba
tasan. Keempat, peran BIMP-EAGA dalam mendukung visi Indonesia
menjadi poros maritim dunia. Bab ini diakhiri dengan beberapa saran
yang perlu dilakukan oleh BIMP-EAGA agar menjadi lebih baik lagi
pada masa mendatang, yang sekaligus menutup bunga rampai ini.
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BAB II
RASIONALE BIMP-EAGA:
MOTIVASI KERJA SAMA
ANTARWILAYAH LINTAS BATAS
C.P.F. Luhulima

A. BIMP-EAGA sebagai Kerja Sama Antarwilayah
Lintas Batas
Suatu bentuk kerja sama antarwilayah lintas batas dapat dirumuskan
sebagai kesatuan teritorial yang mencakup kesatuan subnasional
yang berbatasan (dari dua atau lebih negara yang berdaulat). Di Asia
Tenggara, ada tiga bentuk kerja sama antarwilayah seperti ini. Pertama, segi tiga pertumbuhan Singapura-Johor-Riau Kepulauan atau
SIJORI. Kedua, segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand
atau IMT-GT. Ketiga, segi empat pertumbuhan Brunei-IndonesiaMalaysia-Filipina atau BIMP-EAGA.
Rasionale kegiatan ekonomi lintas batas ialah mengeksploitasi
keuntungan komparatif faktor anugerah alam masing-masing wilayah
dan mendorong kegiatan ekonomi intra-wilayah atau intra-subwilayah
yang berpartisipasi. Rasionale lainnya adalah mengeksploitasi secara
intensif dan ekstensif unsur-unsur ekonomi wilayah/subwilayah yang
saling melengkapi melalui arus investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dan alam serta industri,
serta perdagangan luar negeri untuk mempercepat pembangunan
ekonomi wilayah/subwilayah. Hal ini merupakan pengakuan bahwa
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kerja sama ekonomi yang lebih intensif dalam pengembangan suatu
wilayah sekaligus menciptakan tetangga-tetangga yang lebih makmur
dan bersahabat. Kerja sama ekonomi yang intensif juga mendorong
pembangunan ekonomi lintas batas dan memungkinkan terjadinya
ekspansi faktor-faktor produksi (modal, teknologi, sumber daya alam,
dan manusia) melalui perluasan akses pasar yang efektif. Keuntungan
nya terdiri atas dua dimensi, yaitu keuntungan kesejahteraan yang
statis (peningkatan produksi dan konsumsi) dan keuntungan dinamis
(menuju ke arah evolusi suatu struktur ekonomi yang lebih kom
petitif).1
Kerja sama ekonomi dengan tujuan konvergensi atau integrasi
membuat batas-batas nasional lebih mudah ditembus. Kerja sama
ekonomi juga menekankan pada kemampuan suatu negara untuk
menggariskan kebijakan dan program pembangunan nasionalnya
atau interdependensi. Interdependensi ekonomi yang meningkat, yang
merupakan sasaran pembangunan ekonomi wilayah atau subwilayah,
dapat mempermudah sekaligus menghambat pembangunan ekonomi
negara-negara yang dalam proses saling mengaitkan diri atau yang
sudah terkait. Jadi, kerja sama ekonomi didasarkan atas kepentingan
ekonomi masing-masing negara yang berpartisipasi. Kepentingan
itu mencerahkan karena titik tolaknya adalah pengakuan bahwa ada
kepentingan bersama di antara negara-negara pesertanya dan bahwa
negara-negara peserta mendapat keuntungan dari kerja sama sema
cam ini. Kerja sama ekonomi ini didasarkan atas kepentingan sendiri
agar kerja sama lintas batas bisa bertahan dan harus dilihat sebagai
suatu cara memenuhi prioritas pembangunan nasional.2
Dengan demikian, pembangunan ekonomi wilayah atau
subwilayah dapat dirumuskan sebagai kegiatan lintas batas yang
mengombinasikan sumber daya alam dan manusia, modal, serta
1

2
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teknologi negara-negara berdaulat bagi kesejahteraan subwilayah
atau wilayah yang lebih luas. Pembangunan ini bertujuan mengatasi
ketimpangan pembangunan antarwilayah atau subwilayah, khususnya
di antara tiga negara anggotanya (Indonesia, Malaysia, dan Filipina).
Di Indonesia, ketimpangan pembangunan terjadi di kawasan
Indonesia timur. Oleh karena itu, Indonesia menciptakan kawasan
pembangunan ekonomi terpadu (KAPET) dan kawasan ekonomi
khusus (KEK) di sebagian besar kawasan timur Indonesia (KTI) untuk
mencoba mengatasi ketimpangan dengan kawasan Indonesia barat
dan mengaitkannya dengan Brunei Darussalam-Indonesia-MalaysiaPhilippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

B. Faktor-Faktor yang Memotivasi BIMP-EAGA
Wilayah pertumbuhan ASEAN timur (BIMP-EAGA) berada di se
kitar Laut Sulu dan mencakup Brunei Darussalam, Mindanao dan
Palawan (Filipina selatan), Sabah dan Sarawak (Malaysia timur), serta
Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Timur (Indonesia).3 Dengan
demikian, EAGA mengaitkan Brunei, yang kaya minyak, dengan
provinsi-provinsi di Indonesia, Malaysia dan Filipina yang masih
tertinggal. “Dalam banyak hal, mereka (provinsi-provinsi tersebut)
merupakan kesatuan dari wilayah-wilayah yang terabaikan,” kata
Vicente Paterno, mantan senator dan pebisnis Filipina, salah seorang
yang menyarankan pembentukan BIMP-EAGA.4 Indonesia kemudian
memperluas keikutsertaannya dengan memasukkan semua provinsi
di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.
BIMP-EAGA digagas oleh mantan Presiden Filipina, Fidel Ramos,
pada Oktober 1992, dan diresmikan di Davao City pada Maret 1994.
Subwilayah pertumbuhan ini mengajak masyarakat dan sektor swasta
untuk berpartisipasi membangun kerja sama ekonomi lintas batas.
Tidak banyak kemajuan selama fase-fase pertama inisiatif ini. Krisis
3

4

Dalam perkembangannya, provinsi Indonesia yang dilibatkan menjadi 15
provinsi.
C.P.F. Luhulima, “A Strategic Overview”, 66.
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Asia 1997–1998 dan serangkaian bencana alam (seperti El Niño)
dan bencana yang dibuat manusia (contohnya pembakaran hutan)
menyulitkan implementasi rencana-rencana awalnya.
Sasaran utama BIMP-EAGA sangat jelas, yaitu meningkatkan
perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah pertumbuhan ini
melalui kerja sama lintas batas. Untuk meraih sasaran utama ini,
negara-negara anggota setuju untuk:
1. Mempermudah gerak lebih bebas manusia, barang, dan jasa
untuk menstimulasi perluasan pasar dan landasan sumber daya
subwilayah ini;
2. Merasionalisasikan pembangunan infrastruktur yang vital di
subwilayah ini;
3. Mengoordinasikan pengelolaan ekosistem dan sumber daya
untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.
Investasi baru dari perusahaan-perusahaan lokal dan asing
diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, pemerintah keempat negara mendorong sektor swasta untuk
mengambil peran utama dalam memperluas kerja sama ekonomi di
BIMP-EAGA.
Tujuan BIMP-EAGA ialah perwujudan pembangunan ekonomi
berkelanjutan yang dapat diterima masyarakat subwilayah ini untuk
mengintegrasikan EAGA dalam proses pembangunan ASEAN. Kaitan
antara BIMP-EAGA dan ASEAN resmi diakui para kepala pemerin
tah/negara dalam KTT VII ASEAN di Brunei Darussalam pada
November 2001. Dalam KTT itu, para kepala negara menegaskan
kembali komitmen mereka terhadap BIMP-EAGA dan perannya
dalam proses integrasi ASEAN. Dukungan tambahan diberikan untuk
inisiatif subregional ini dalam sidang para pemimpin BIMP-EAGA
yang pertama, yang diadakan bersamaan dengan KTT ASEAN IX.5
Berbagai tujuan BIMP-EAGA terlihat dalam Gambar 2.1.

5
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Sumber: Chan Kim Lian (2015)

Gambar 2.1 Tujuan BIMP-EAGA

BIMP-EAGA memusatkan perhatian pada sektor a) pertanian,
perikanan dan kehutanan; b) pembangunan industri; c) pariwisata;
d) perdagangan, investasi dan jasa keuangan; e) pembangunan
sumber daya manusia; f) transportasi dan komunikasi; serta g)
kelistrikan dan energi. Dengan pemusatan perhatian pada sektorsektor tesrsebut, dalam jangka pendek, para pemangku kepentingan
di subwilayah ini berupaya mengembangkan agro-industri bernilai
tinggi, manufaktur yang berlandaskan sumber daya alam, dan pariwisata. Untuk jangka menengah, BIMP-EAGA mengembangkan
industri yang tidak lagi didasarkan pada sumber daya alam sehingga
meningkatkan penambahan nilai (value-added) dan pendapatan
yang lebih tinggi bagi penduduk subwilayah itu—dibanding dengan
kegiatan yang bersumber pada sumber daya alam saja. Jangka pendek
yang dimaksudkan berlangsung antara satu sampai dua tahun, sedang
kan jangka menengah berlangsung antara lima sampai tujuh tahun.6
6

Asian Development Bank, “Prioritizing Strategic,”14–15.

Rasionale BIMP-EAGA: ...

19

Penyesuaian politik dan sosial juga berdampak terhadap kerja
sama sub-regional ini. Partisipasi Indonesia dalam BIMP-EAGA
berubah secara mendasar dengan adanya desentralisasi kekuasaan ke
pemerintah daerah pada Januari 2001. Dengan adanya desentralisasi,
tata kelola berada di tangan pemerintah daerah dan keanggotaan
Indonesia di BIMP-EAGA tidak menjadi prioritas. Namun, adanya
desentralisasi menyebabkan terjadinya kemajuan dalam pembagian
pendapatan nasional, revisi kebijakan pajak daerah, dan munculnya
berbagai peraturan baru, serta kapasitas para pemangku kepentingan
di provinsi-provinsi EAGA Indonesia pun meningkat, baik dalam
pelaksanaan pemerintahan maupun pengelolaan ekonomi daerah.7
Pembangunan koridor ekonomi menjadi pendorong utama stra
tegi BIMP-EAGA. KTT IV BIMP-EAGA di Singapura pada November
2007 menentukan pembangunan koridor-koridor ekonomi untuk
dapat mengatur investasi infrastruktur di ruang-ruang geografis
subwilayah ini dengan lebih baik.
Koridor BIMP-EAGA ini mencerminkan jalur perdagangan yang
sudah ada pada abad kedua SM. Saat itu, para pedagang dari Asia
selatan dan timur memperluas jangkauan perdagangannya hingga
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kembali diperhatikannya jalur
perdagangan ini didorong oleh keuntungan ekonomi yang muncul
akibat adanya konektivitas fisik dan proliferasi jejaring produksi
lintas-batas yang merupakan bagian dari rantai nilai subwilayah
(subregional value chains).
Koridor ekonomi Kalimantan Barat mempunyai infrastruktur
transportasi yang tergolong baik dengan adanya jalur perhubungan
dari Kalimantan Barat ke negara bagian Sarawak, kemudian ke Brunei
Darussalam dan ke Sabah. Akibatnya, perdagangan lintas-batas dan
investasi dalam koridor ini pun berkembang.
Koridor ekonomi Sulu Sulawesi mencakup Sulawesi Utara, Sabah,
Mindanao, dan Palawan. Konektivitas terdapat pada arus perdagang
an dari pelabuhan ke pelabuhan dan jasa perkapalan di Laut Sulu
Sulawesi.
7
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Keberhasilan koridor-koridor ekonomi tersebut terkait dengan
mata rantai suplai dan nilai tambah yang ditawarkan oleh jejaring
produksi lintas-batas. Perluasan koridor ekonomi ini bergantung
pada a) derajat (dampak) limpahan lintas batas dari proyek-proyek
infrastruktur, dan b) jangkauan dampak proyek-proyek lintas-batas
terhadap konektivitas di koridor-koridor ini.8
Pada KTT VIII BIMP-EAGA pada tahun 2012, dicanangkan
BIMP-EAGA Implementation Blueprint 2012–2016 (IB 2012–2016).
Cetak biru ini dirancang untuk i) meningkatkan konektivitas, ii)
menjadikan BIMP-EAGA sebagai sumber pangan, iii) mengembangkan ecotourism masyarakat, dan iv) menjamin pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. IB 2012–2016 berupaya meningkatkan
penyelesaian proyek-proyek yang sudah ditentukan dan memperkuat
mekanisme institusionalnya dengan mempercepat implementasi berbagai proyek prioritas infrastruktur, khususnya transportasi, energi,
kemudahan perdagangan, serta teknologi informasi dan komunikasi
sesuai dengan Master Plan on ASEAN Connectivity. IB 2012–2016
menentukan koridor ekonomi sebagai area yang pembangunannya
tersinkronisasi dan sistematis dengan tujuan memfasilitasi pergerakan yang lebih efektif dari faktor-faktor produksi secara lintas
batas, serta menstimulasi perdagangan, pariwisata, investasi, dan
kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Pada dasarnya, koridor ekonomi
dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing subwilayah ini dengan
mengaitkan produksi dengan mata rantai suplai dan nilai tambah serta
memperkuat kesempatan UKM untuk berpartisipasi dalam sistem
produksi dan distribusi ini.
Secara lebih teknis, tujuan IB 2012–2016 adalah
1. Peningkatan nilai perdagangan dalam dan luar EAGA sebesar
10%;
2. Peningkatan nilai investasi sebesar 10%;
3. Peningkatan jumlah kedatangan wisatawan dalam dan luar EAGA
sebesar 20%.9
8

9

Montague Lord dan Pawat Tangtrongita, “BIMP-EAGA Investment Opportunities
in Corridor Value Chains,” MPRA Paper, no. 76457 (November 2016): 4.
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Selain IB 2012–2016 yang sudah berlalu, BIMP-EAGA menetapkan target yang akan dicapai dalam BIMP-EAGA Vision 2025.
Adapun rincian dari implementation blueprint (IB) 2012–2016 dapat
dilihat pada Tabel 2.1.
Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meraih
berbagai tujuan tersebut, sekaligus sebagai bagian dari transformasi
koridor transportasi yang terdapat dalam koridor ekonomi. Koridor
ekonomi yang lengkap dapat memobilisasi dan mempercepat kegiatan
lintas batas; mendorong akses pasar; mengurangi biaya perdagangan
dan transportasi; mempermudah pertumbuhan melintasi produksi,
ekspor dan konsumsi; serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat
di subwilayah anggotanya.10
Agar implementation blueprint (IB) berhasil, diperlukan pelembagaan yang lebih tertuju pada sasaran. Caranya dengan melakukan
pengelompokan kembali satuan-satuan kerja yang lebih terfokus.
Sekretariat Nasional dan BIMP-Facilitation Center diharapkan dapat
mengambil peran yang lebih besar dalam menilai proyek-proyek
sesuai dengan pedoman IB, mengarahkan konseptualisasi proyek
dan mengelola proses pemantauan keluarannya berdasarkan kerangka
peraihan hasil. Berbagai kementerian, pemerintah lokal, dan sektor
swasta akan lebih aktif karena kehadiran mereka dalam kelompokkelompok kerja yang dibentuk. ADB sebagai penasihat regional akan
membantu pelaksanaan tugas-tugas ini.

C. BIMP-EAGA dan Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu
Pembentukan BIMP-EAGA diikuti oleh pembentukan kawasan pe
ngembangan ekonomi terpadu (KAPET) yang dicanangkan Presiden
Suharto. Pembentukan kawasan ini merupakan bagian dari upaya
pengembangan kawasan timur Indonesia (KTI) untuk mengejar keter
tinggalan dari kawasan barat Indonesia (KBI). Penggagasan KTI dimulai

10
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Tabel 2.1 BIMP-EAGA Implementation Blueprint 2012–2016
SASARAN
Untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota BIMP-EAGA
maupun dengan enam negara anggota ASEAN lainnya
TUJUAN
Meningkatkan
Perdagangan
Pilar Strategis 1
Konektivitas yang
Canggih

Meningkatkan
Pariwisata
Pilar Strategis 2
Pilar Strategis 3
Strategi Keranjang
Pengembangan
Makanan
Pariwisata

Meningkatkan
Investasi
Pilar Strategis 4
Lingkungan

Pembangunan ProyekProyek Infrastruktur
Prioritas di KoridorKoridor Ekonomi

Ketahanan Pangan

Pengembangan
Ekopariwisata
Berbasis
Masyarakat

Pengelolaan
Berkelanjutan untuk
Ekosistem kritis

Perbaikan Jaringan
Transportasi Udara, Laut,
dan Darat

Pengembangan
Ekspor

Pemasaran dan
Promosi

Adaptasi dan Mitigasi
Perubahan Iklim

Interkoneksi Daya (Listrik) Kehidupan yang
dan pembangunan Energi Berkelanjutan
Terbarukan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Fasilitasi Perdagangan

Promosi Teknologi
Produksi yang Bersih
dan Hijau (Ramah
Lingkungan)
Penanganan Isu-Isu
Lintas Batas Prioritas

ROLLING PIPELINE (MEDIA PELAKSANAAN)
Program/Proyek/DukunganKebijakan/Kegiatan/Acara
HASIL & PEMANTAUAN
Luaran (Outputs) dan Dampak (Outcomes)
Sumber: BIMP-EAGA (2012)

saat “pembangunan kawasan timur Indonesia” dicantumkan dalam
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993. Pengembangan KTI segera
diikuti dengan pembentukan Dewan Pengembangan KTI (DP-KTI).
Pada 1996, KAPET diperkenalkan sebagai model perencanaan
pembangunan di KTI. Model ini mengetengahkan konsep pusat
pertumbuhan yang menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat
pertumbuhan dalam bentuk satu kawasan andalan yang mewakili
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Tabel 2.2 BIMP-EAGA Vision 2025: Guiding Framework
Vision
(Impact)
GOALS
(Outcomes)

OBJECTIVES

CONNECTIVITY
APPROASCHES

STRATEGIC
PILLARS

Resilient
Inclusive
Sustainable
Economically competitive

Competitive and green
manufacturing

RISE BIMP-EAGA to narrow
development gap
Sustainable, competitive
and climate-resilient
agro-industry and
fisheries

Sustainable tourism
destination

•EAGA represents 20% of BIMP economy (15%)
•Intra BIMP-EAGA trade incerases to 10% of total trade (6%)
•Foreign and domestic tourist arrivals increase by 5% (20 million)
•BIMP-EAGA exports double to $240 billion (120 billion)
•FDI doubles to $20 billion ($10 billion)

Local Governments

Connectivity

Food Basket

Peopleto-people
Institusional

Tourism

Physical

Environtment

Base year: 2015

Private Sector

Socio-cultural and
Education

ECONOMIC CORRIDORS PROGRAMS AND PROJECTS
RESULT MONITORING AND EVALUATION

Sumber: Sekretariat Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian (2017)

provinsi-provinsi lain. Untuk mendukung pembangunan kawasan
ini, ditetapkan kegiatan sektor dan komoditas unggulan serta peman
faatan sumber daya lokal, yang diharapkan menjadi penggerak utama
pengembangan provinsi. Presiden Soeharto menjabat sebagai ketua
dewan pengembangan KTI, dan Habibie menjabat sebagai ketua
pelaksana harian, mempercepat penerimaan konsep KAPET.11
KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas yang jelas,
memiliki potensi untuk cepat tumbuh, mempunyai sektor unggulan
yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. KAPET
diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan suatu wilayah
11
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dalam mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan
kompetensi sumber daya lokal. Selain itu, KAPET diharapkan dapat
berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah
yang kesenjangannya masih tinggi
KAPET memadukan potensi kawasan dengan percepatan pemba
ngunan dan pergerakan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi penggerak utama (prime mover) kawasan. Wilayah
KAPET bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, memiliki
sumber daya, sektor unggulan dan akses ke pasar, dan menggerakkan
pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Kawasan ini dibentuk atas dasar
Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 1998 yang merupakan
perubahan atas Keputusan Presiden (Keppres) No. 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Keputusan Presiden
ini diikuti Keputusan Presiden lainnya tentang penetapan lokasi 14
KAPET, yang terdiri atas 12 KAPET di kawasan Indonesia Timur
dan 2 KAPET di kawasan barat Indonesia, yaitu Natuna dan Sabang.
Keduabelas KAPET di KTI adalah KAPET Biak, Batulicin (wilayah
administrasi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang
mempunyai luas wilayah 13.644 km2), Sasamba (mencakup Kawasan
Kota Samarinda-Sangasanga-Muarajawa-Balikpapan dengan luas
wilayah ± 4.413 km2), Sanggau (Khatulistiwa), Manado-Bitung, Mbay,
Parepare, Seram, Bima, Palapas (Batui), Bukari, dan DAS Kakab.
Sesuai dengan perkembangan otonomi daerah, kebijakan KAPET
disempurnakan kembali melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.
150 Tahun 2000. Keputusan Presiden ini menegaskan kembali sebaran
KAPET tahun 1997 dengan menghapus KAPET Benaviq, yang sudah
merupakan wilayah Timor Leste.

D. Sejarah Pembentukan dan Penyebaran KAPET12
KAPET Biak ditetapkan melalui Keppres No. 10 Tahun 1998. Cakupan
KAPET Biak ialah Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen,
12

Alviansaf, “Mengenal Kawasan Ekonomi dan Strategis Nasional (Telaah Singkat
KAPET dan KEK),” diakses pada 2 November 2017, https://alviansaf.wordpress.
com/2013/08/19/mengenal-kawasan-ekonomi-dan-strategis-nasional-telaahsingkat-KAPET-dan-kek/
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Sumber: Alviansaf

Gambar 2.2 Peta Persebaran KAPET di Indonesia

Nabire, Mimika, Manokwari, Bintuni dan Teluk Wondama dengan
luas wilayah 101.748,56 km.2 Kegiatan ekonomi yang sangat potensial
dilakukan di kawasan ini ialah pariwisata alam dan bahari, perikanan,
dan pertambangan. Posisi KAPET Biak strategis karena menjadi jalur
penghubung ke Australia, Papua Nugini, negara-negara di Pasifik
Selatan, Guam, Hawaii, dan Selandia Baru.
KAPET Batulicin ditetapkan melalui Keppres No. 11 Tahun 1998.
Cakupan KAPET Batulicin meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah
13.644 km2. KAPET Batulicin mempunyai potensi sumber daya
alam yang sangat besar, yaitu pertambangan, kehutanan, pertanian,
pariwisata, dan perikanan. Pemanfaatan potensi sumber daya alam
dilakukan dalam bentuk pendirian industri pulp playwood, semen,
dan minyak goreng. Selain itu, dikembangkan kemitraan antara peng
usaha menengah/besar dengan usaha kecil dan menengah (UKM)
dalam kegiatan moulding, briket, perabot rumah tangga, batako, dan
sebagainya. Untuk menunjang percepatan pengembangan kawasan,
ditetapkan empat kawasan berikat, yaitu Batulicin, Kelumpang/Tarjun,
Pulau Laut/Lontar, dan Pulau Sebuku. KAPET Batulicin merupakan
bagian integral dari BIMP-EAGA.
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KAPET Sasamba ditetapkan melalui Keppres No. 12 Tahun
1998. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sasamba,
Provinsi Kalimantan Timur, mencakup wilayah Kota SamarindaSangasanga-Muarajawa-Balikpapan dengan luas wilayah ± 4.413
km. KAPET Sasamba pun merupakan bagian integral dari BIMPEAGA. Berbatasan langsung dengan negara-negara anggota BIMPEAGA, KAPET Sasamba menjadi lebih strategis. Bidang-bidang yang
dikembangkan meliputi sektor agroindustri yang berbasis pertanian,
perkebunan, dan kehutanan; sektor fabrikasi yang berbasis sumber
daya alam; serta sektor kepariwisataan.
KAPET Sanggau ditetapkan melalui Keppres No. 13 Tahun 1998.
Berdasarkan SK Gubernur No. 188 Tahun 2002, KAPET Sanggau
diubah menjadi KAPET Khatulistiwa dengan luas wilayah 53.545 km2.
Cakupan wilayah KAPET Khatulistiwa meliputi Kota SingkawangKabupaten Bengkayang-Kabupaten Sambas-Kabupaten SanggauKabupaten Sintang-Kabupaten Landak-Kabupaten Kapuas Hulu.
Wilayah KAPET Khatulistiwa berbatasan langsung dengan Sarawak
(Malaysia). Posisinya berada di jalur pelayaran internasional (SLOC),
yaitu Selat Karimata, Laut China Selatan, dan Laut Jawa. Posisi yang
strategis ini menempatkan KAPET Khatulistiwa pada berbagai bentuk
kerja sama ekonomi subregional, baik bilateral maupun multilateral.
KAPET Khatulistiwa tidak hanya berpartisipasi dalam BIMP-EAGA,
tetapi juga dalam Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle
(IMS-GT) dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA).
KAPET Manado-Bitung ditetapkan melalui Keppres No. 14
Tahun 1998 dengan luas wilayah 2.012,07 km2. Cakupan wilayah
KAPET Manado-Bitung ialah Kotamadya Bitung, wilayah Kotamadya
Manado, dan sebagian wilayah Kabupaten Minahasa. KAPET
Manado-Bitung terletak di jalur pelayaran internasional (ALKI
III) yang menghubungkan negara-negara di Asia-Pasifik. KAPET
Manado-Bitung merupakan bagian integral dari BIMP-EAGA dan
lalu lintas transportasi utama menuju kawasan timur Indonesia.
KAPET Mbay dibentuk pada 19 Januari 1998 di Kabupaten
Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. KAPET ini ditetapkan sebagai
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay melalui
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Tabel 2.3 Sebaran KAPET di Indonesia
No.

KAPET

Penduduk
(ribu)

Potensi

1

Sanggau,
Kalimantan Barat

18.302

460.262

Perkebunan, Kehutanan,
Pertambangan

2

DAS-Kakab, Kalimantan
Tengah

27.670

575.232

Perkebunan, Pertanian,
Kehutanan

3

Batulicin,
Kalimantan Selatan

808.537

239.678

Perkebunan, Perikanan,
Kehutanan, Pertambangan,
Pariwisata, Industri

4

Sasamba,
Kalimantan Timur

4.335

838.874

Perkebunan , Perikanan,
Kehutanan, Pertambangan,
Pariwisata, Industri

5

Manado-Bitung,
Sulawesi Utara

5.222

900.000

Pertanian, Pariwisata, Perikanan,
Agroindustri, Pertambangan

6

Batui, Sulawesi Tengah

4.325

137.231

Pertanian, Perkebunan
Peternakan, Perikanan,
Pariwisata

7

Biak, Irian Jaya

114.268

514.477

Pertanian, Pariwisata, Industri,
Perikanan, Pertambangan

8

Pare-Pare,
Sulawesi Selatan

6.905

949.026

Pertanian, Perkebunan,
Perikanan, Industri

9

Bukari,
Sulawesi Tenggara

4.950

165.773

Pertanian, Perkebunan,
Peternakan, Pariwisata

10 Bima,
Nusa Tenggara Barat

4.596

470.672

Pertanian, Pariwisata,
Perdagangan

11 Mbay,
Nusa Tenggara Timur

15.018

12 Benaviq,
Timor Timur
13 Seram, Maluku

Sumber: Heripoerwanto (2004)
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(km2)
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1.513.000 Perkebunan, Kehutanan,
Industri, Pariwisata

982

163.000

Pertanian, Perkebunan,
Peternakan

21.460

344.607

Perkebunan, Kehutanan,
Perikanan, Pertambangan,
Pariwisata

Keppres No. 15 Tahun 1998. Cakupan wilayah KAPET Mbay meliputi
Kabupaten Ngada dengan luas 3.040 km2 dan berpusat di Mbay.
KAPET Mbay mempunyai peran strategis dalam pengembangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama untuk meningkatkan hu
bungan dengan Kawasan Timur Indonesia bagian utara dan Kawasan
Asia-Pasifik (Australia Utara dan Barat). Dalam hal ini, KAPET Mbay
termasuk dalam wilayah kerja sama AIDA dan berpotensi dikembangkan sebagai bagian BIMP-EAGA pula.
KAPET Parepare ditetapkan melalui Keppres No. 164 Tahun
1998 dengan luas wilayah 6.905,081 km.2 Wilayah KAPET Parepare,
yang berada dalam Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi Kota Parepare,
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Barru. KAPET Parepare diharapkan
berfungsi sebagai pusat produksi dan industri pengolahan. Selain
itu, Parepare sebagai pusat jasa dan perdagangan diharapkan mendorong kegiatan ekonomi dan agroindustri di wilayah belakangnya
(hinterland). KAPET Parepare termasuk di dalam kerja sama BIMPEAGA.
KAPET Seram, yang berada di Provinsi Maluku, ditetapkan
melalui Keppres No. 165 Tahun 1998 dengan luas wilayah 18.625 km2.
Cakupan wilayah KAPET Seram meliputi Kecamatan Seram Barat,
Tanwel, Kairatu, Teon Nila Serua (TNS), Seram Utara, Tehoru, Bula,
Werinama, dan Seram Timur. KAPET Seram dekat dengan Ambon
sebagai pintu gerbang provinsi dan berhubungan langsung dengan
Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia.
Potensi yang dimiliki KAPET Seram meliputi sektor pertanian,
perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata.
Dalam konteks kerja sama ekonomi internasional, KAPET Seram
termasuk dalam wilayah kerja sama ekonomi AIDA dan BIMP-EAGA.
KAPET Bima ditetapkan melalui Keppres No. 166 Tahun 1998
dengan luas wilayah 6.921,45 km.2 Cakupan wilayah KAPET Bima, yang
terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meliputi Kabupaten
Bima (Kecamatan Rasanae Timur, Rasanae Barat, Belo, Woha, Monta,
Bolo, Wawo, Wera, Sape, Donggo, dan Sanggar) dan Kabupaten Dompu
(Kecamatan Dompu, Hu’u, Woja, Kempo, Kilo dan Pekat). KAPET
Bima mempunyai posisi strategis dalam konteks perdagangan dan
Rasionale BIMP-EAGA: ...
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merupakan pintu keluar masuk barang dan jasa ke kawasan Indonesia
barat (KIB) dan kawasan timur Indonesia (KTI). Dari segi pariwisata,
KAPET Bima terletak di segi tiga emas. Di sebelah barat, wilayah ini
berbatasan dengan Pulau Bali, di sebelah utara terdapat Tanah Toraja,
dan di sebelah timur ada Pulau Komodo serta Lakey Hu’u yang merupakan ajang kegiatan selancar bertaraf Internasional. Selain itu, KAPET
Bima termasuk wilayah kerja sama AIDA.
KAPET Palapas (Batui) yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah,
ditetapkan melalui Keppres No. 167 Tahun 1998 dengan luas wilayah
21.926,90 km2. KAPET Palapas dahulu bernama KAPET Batui, dengan
cakupan wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala,
Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Parigi Moutong.
KAPET Bukari (Bank Sejahtera Sultra) yang berlokasi di Provinsi
Sulawesi Tenggara ditetapkan melalui Keppres No. 168 Tahun 1998
dengan luas wilayah 4.950 km2. KAPET Bukari mencakup Kabupaten
Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, dan Kabupaten Muna.
Pada 2009, KAPET Bukari mengalami perubahan nama, lokasi, dan
cakupan wilayah. Saat ini KAPET Bukari bernama KAPET Bank
Sejahtera Sultra dengan cakupan wilayah Kota Kendari, Kabupaten
Kolaka, dan Kabupaten Konawe. KAPET Bukari masuk dalam BIMPEAGA.
KAPET DAS KAKAB ditetapkan melalui Keppres No. 170 Tahun
1998 dengan luas wilayah 236,73 km.2 KAPET DAS KAKAB meliputi
daerah aliran Sungai Kahayan Kapuandan Barito dan meliputi Kota
Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan,
dan Kabupaten Kapuas. Kawasan ini berada di tiga daerah aliran
sungai, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan Sungai Barito.
Sungai-sungai yang ada di kawasan ini dimanfaatkan sebagai sarana
transportasi air, sumber mata pencaharian penduduk, dan penunjang
kegiatan perikanan. Dari total luas wilayah tersebut, yang berpotensi
untuk dikembangkan adalah budi daya pertanian tanaman pangan,
perkebunan, dan perikanan.
Dari 12 KAPET ini, sebanyak delapan KAPET juga merupakan bagian dari BIMP-EAGA, tetapi kiprahnya dalam kerja sama
subregional itu belum terlihat karena terhambat oleh belum atau
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tidak adanya kemandirian dalam pengambilan keputusan.13 Tidak
b
 erhasilnya KAPET untuk menumbuhkan konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah KTI bukanlah disebabkan oleh kebijakan KAPET itu
sendiri, melainkan disebabkan oleh pemahaman struktur pasar dan
terbentuknyakonsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Investor
akan menanamkan modalnya di industri manufaktur maupun jasa
jika wilayah itu mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar
dengan skala ekonomi yang cukup besar dan biaya transportasi/
logistik cukup rendah.
Selain itu, kegagalan KAPET terjadi karena tidak melibatkan
masyarakat bawah dalam kegiatan ekonomi dan peningkatan nilai
tambah. Ini karena belum ada konsep operasional untuk melibatkan
masyarakat bawah yang sebagian besar kegiatan ekonominya berbasis
agroindustri dan agrobisnis. Pengembangan sumber daya manusia
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setempat dalam meningkatkan daya serap investasi (baik dari dalam maupun dari luar) masih
jalan di tempat. Namun, kesadaran masyarakat dalam membangun
daerahnya akhir-akhir ini meningkat. Selama ini, daerah masih bertumpu pada anggaran dari pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah
pusat sendiri juga kerap tidak mendukung pengembangan KAPET.14
Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas,
Suprayoga Hadi, memaparkan arah kebijakan pengembangan KAPET
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010–2014.
KAPET sebagai salah satu kawasan strategis di samping kawasan
ekonomi khusus dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas harus didorong pembangunannya sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi yang berorientasi daya saing nasional dan internasional.
“...sehingga ke depan dapat menjadi motor penggerak percepatan
pembangunan daerah tertinggal dan sekitarnya dalam suatu sistem
wilayah pengembangan ekonomi yang terpadu dan sinergis melalui
keterkaitan mata rantai proses produksi serta distribusi,” tegas
13
14

Heripoerwanto, “Kawasan Pengembangan.”
Tedy Gumilar, “Pengembangan KAPET masih Mampet,” Kontan, 19 Juli
2010, diakses pada 7 September 2017 dari http://nasional.kontan.co.id/news/
pengembangan-KAPET-masih-mampet-1.
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S uprayoga Hadi. Namun, dalam perkembangannya, dari 12 KAPET,
hampir semuanya tak berjalan sesuai rencana. “Ada yang mati suri dan
tinggal plang seperti di Bima, Seram, Mbay, dan Teluk Cendrawasih,”
kata Suprayoga.15
Direktur Penataan Ruang Wilayah III, Wahyono Bintarto, meng
ungkapkan bahwa selain harus mempunyai mata rantai (linkage) de
ngan daerah sekitarnya, infrastruktur penunjang KAPET juga penting
untuk diperhatikan. Dukungan infrastruktur terhadap KAPET telah
dimulai sejak 2008 dan akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun
berikutnya. Sesuai dengan komitmen Kementerian Pekerjaan Umum,
penting untuk terus mendukung penyediaan infrastruktur penunjang
KAPET sebagai suatu kawasan strategis.16

E. Kesimpulan
BIMP-EAGA yang dibentuk pada 1994 merupakan upaya meningkatkan pembangunan di daerah-daerah yang pada saat itu terabaikan
di Indonesia dan Filipina. Daerah terabaikan tersebut dihubungkan
dengan daerah-daerah lain yang kaya dan cukup maju, seperti Brunei
dan Malaysia bagian timur. Sasaran utama kerja sama subregional
ini adalah meningkatkan perdagangan, pariwisata, dan investasi di
wilayah pertumbuhan ini melalui kerja sama lintas batas. Dalam
konteks yang lebih makro, BIMP-EAGA berupaya turut berkontribusi
bagi pembangunan ASEAN secara regional.
Di Indonesia sendiri, keikutsertaan BIMP-EAGA segera diikuti
dengan pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET). Berbagai titik ditetapkan sebagai lokasi KAPET, terutama
di kawasan timur Indonesia. Namun, dalam pengembangannya,
kaitan antara KAPET dan BIMP-EAGA tidak berlanjut. KAPET
ternyata dikembangkan sesuai kebutuhan dalam negeri Indonesia,
seperti terungkap dalam keputusan presiden dan peraturan-peraturan
15

16
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Tedy Gumilar, “Pengembangan KAPET,” Kontan, 19 Juli 2000, http://nasional.
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disamping KEK,” diakses pada 7 September 2017, https://www.pu.go.id/berita/
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pemerintah yang dikeluarkan sejak tahun 1998. KAPET kemudian
dianggap tidak signifikan lagi dan digantikan oleh program-program
pengembangan kawasan ekonomi lain ketika terjadi pergantian
kekuasaan.
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BAB III
BRUNEI DARUSSALAM DALAM
PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS
DI BIMP-EAGA
Agus R. Rahman

A. Profil Brunei Darussalam
Kesultanan Brunei Darussalam yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan semula merupakan kerajaan yang berdaulat, tetapi kemudian
menjadi wilayah protektorat Inggris sejak tahun 1888 hingga 1983.
Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam merdeka dan menjadi negara
yang berdaulat. Pada tahun tersebut, penduduk Brunei Darussalam
mencapai 218.227 jiwa,1 dan didominasi oleh etnis Melayu. Sejak
awal, etnis Melayu di Brunei Darussalam sengaja tidak dimasukkan
ke dalam negara Federasi Malaysia pada 1963.2 Hal ini berarti bahwa
Brunei Darussalam memang dirancang sebagai satu negara sendiri.
Dengan kemerdekaan itu, Brunei Darussalam menjadi suatu negara
yang terpisah dan berbeda dari Malaysia walaupun sama-sama meng
usung identitas kebangsaan Melayu.
Secara kultural, etnis Melayu dominan di Brunei Darussalam.
Namun, masyarakat Brunei Darussalam sesungguhnya merupakan
masyarakat yang multi-etnis. Etnis kedua terbesar adalah etnis
1
2

The World Bank, “Brunei Darussalam,” diakses pada 16 November 2017.
John Paxton, The Statesman’s Year-Book (London: MacMillan Press, 1985), 237.
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Tionghoa yang mencapai 20% dari keseluruhan populasi masyarakat
Brunei Darussalam. Sementara itu, kelompok-kelompok etnis lainnya
diperkirakan hanya mencapai 6%.3 Dengan jumlah dan komposisi
penduduk seperti itu, Brunei Darussalam mampu menghasilkan
PDB sebesar 3,783 miliar US$ pada 1984 sehingga pendapatan per
kapitanya mencapai 17.333 US$.4
Dari sisi luas wilayah, Brunei Darussalam adalah salah satu
negara terkecil di lingkungan ASEAN dengan luas daratannya yang
hanya 5.675 km2. Wilayah tersebut terpisah menjadi dua, yaitu
bagian wilayah besar dan bagian wilayah kecil.5 Brunei Darussalam
berbatasan dengan Laut China Selatan di sebelah utara, sementara
penjuru lainnya dikelilingi oleh negara bagian Sarawak, Malaysia.
Garis pantainya hanya mencapai panjang 100 mil, atau setara dengan
161 km, dan letaknya berhadapan dengan Laut China Selatan sehingga
menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara yang memiliki garis
pantai terpendek dalam lingkup BIMP-EAGA dan ASEAN secara
umum.
Setelah menjadi anggota ASEAN pada 1984, Brunei Darussalam
segera menyesuaikan diri dalam arus proses integrasi ASEAN. Semula,
ASEAN berfungsi sebagai asosiasi politik bagi sejumlah negara-negara
di lingkungan geografis Asia Tenggara. Namun, sejalan dengan waktu,
ASEAN berkembang setahap demi setahap sesuai dengan caranya
sendiri. Dalam hal ini, ASEAN mengembangkan model integrasi yang
khusus. Pertama, ASEAN mengembangkan bentuk integrasi wilayah
perdagangan bebas dalam bentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA)
pada 2005. Kedua, ASEAN bergerak menuju model komunitas ekonomi pada 2007 dengan diresmikannya ASEAN Economic Community
(AEC) pada akhir 2015. Pembentukan AEC merupakan kejutan besar
bagi negara-negara anggota ASEAN karena menjangkau keseluruhan
kawasan sepuluh negara Asia Tenggara. Walaupun begitu, kesepuluh
3

4
5
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Tilak Doshi dan Hans C. Blomqvist, The Economy of Brunei Darussalam: The Far
Eastern and Australia 1997 (London: Europa, 1996).
The World Bank, “Brunei Darussalam.”
Bagian wilayah besar terbagi dalam tiga distrik, yaitu Belait, Tutong, dan Muara;
sementara bagian wilayah yang disebut Temburong hanya terdari satu distrik.
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negara ini memperlihatkan perbedaan sistem pemerintahan pada satu
sisi, dan perbedaan sosio-kultural dan ekonomi pada sisi yang lain,
termasuk Brunei Darussalam.
Brunei Darussalam memperlihatkan ketimpangan yang nyata
dengan ketiga negara tetangganya. Dari sisi pendapatan per kapita,
Brunei Darussalam jauh melebihi Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Ketimpangan ini akan lebih signifikan ketika dilakukan penelusuran
di wilayah-wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia, provinsi-provinsi
sekitar Pulau Kalimantan di Indonesia, dan daerah Palawan dan Kepulauan Mindanao di Filipina Selatan. Daerah-daerah ini menunjukkan
ketimpangannya dengan Brunei Darussalam di tengah arus integrasi
ekonomi di tingkat ASEAN yang menekankan pada skala negara.
Hal tersebut memunculkan kebutuhan mengembangkan strategi
pertumbuhan di tingkat subregional dalam ASEAN.
Dengan arah seperti ini, ASEAN telah mengembangkan dirinya
dari sekadar asosiasi politik menjadi asosiasi ekonomi dengan citacita integrasi.6 Walaupun begitu, proses integrasi ekonomi ASEAN
berbeda dengan proses integrasi Uni Eropa. Dengan kata lain, ASEAN
ingin menegaskan bahwa proses integrasi dengan “cara Asia Tenggara”
adalah cara ketiga7 atau sebagai alternatif dari cara Uni Eropa.
Proses integrasi ASEAN bahkan dijadikan model integrasi tingkat
kawasan untuk Benua Asia yang berciri tanpa keterikatan pada badanbadan supra-nasional.8 Dengan demikian, ASEAN telah memilih jalur
integrasi yang dirasa cocok dengan karakter negara-negara anggotanya
yang belum berorientasi pada penciptaan kelembagaan integrasi kawasan. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menentukan
masa depan ASEAN.9 Proses integrasi ekonomi di lingkungan ASEAN
6

7

8
9

Bruno Jetin dan Mia Mikic, “Introduction,” dalam ASEAN Economic Community:
A Model for Asia-wide Regional Integration, eds. Bruno Jetin dan Mia Mikic (New
York: Palgrave Macmillan, 2016), 1–8.
Lihat Anthony Milner dan Sally Percival Wood, Our Place in Asian Century:
Southeast Asia as the Third Way, (Melbourne: Asialink, 2012), 12.
Jetin dan Mikic, “Introduction,” 1–8.
Kiki Verico, The Future of the ASEAN Economic Integration (New York: Palgrave
Macmillan, 2017), 185–202.
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belum siap mengarah pada pembentukan kelembagaan supra-nasional
sebagaimana yang berlangsung di Uni Eropa.
Pada kenyataannya, praktik integrasi cara ASEAN melalui AFTA
dan Masyarakat Ekonomi ASEAN menimbulkan kesenjangan antarwilayah di lingkungan negara-negara anggota ASEAN, terutama di
daerah-daerah perbatasan. Hal ini terjadi karena dinamika perekonomian masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain, yang
pada akhirnya merefleksikan perbedaan tingkat kinerja perekonomian
nasional masing-masing negara. Akibatnya, beberapa negara anggota
ASEAN membentuk pusat-pusat pertumbuhan (GMS, IMT-GT, dan
BIMP-EAGA) yang kesemuanya bertujuan mempercepat penghapusan
disparitas antarwilayah sekaligus menjamin keberadaan konektivitas
antarwilayah dalam lingkup kawasan Asia Tenggara. Tulisan dalam
bab ini berfokus pada satu di antara ketiga bentuk pusat pertumbuhan,
yakni BIMP-EAGA, yang melibatkan empat negara anggota ASEAN,
yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Keterlibatan empat negara anggota ASEAN dalam BIMP-EAGA
menunjukkan perbedaan tingkat partisipasi. Tiga negara anggota
ASEAN (Indonesia, Malaysia, dan Filipina) melibatkan pemerintah
lokal negara bagian di Malaysia dan pemerintahan provinsi di
Indonesia dan Filipina. Dalam hal ini, Malaysia melibatkan negara
bagian Sarawak, Sabah, dan sebuah teritori federalnya, yakni Labuan.
Indonesia melibatkan seluruh pemerintahan provinsi di Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara itu, Filipina
mengikutsertakan pemerintahan lokal di Palawan dan Kepulauan
Mindanao yang berjumlah dua puluh enam provinsi. Namun, Brunei
Darussalam tidak melibatkan aktor subnasionalnya sehingga pemerin
tahan lokal diasumsikan terlibat secara tidak langsung. Hal inilah
yang membuat Brunei Darussalam menarik untuk dibahas dalam
konteks BIMP-EAGA.

B. Kebijakan Pembangunan Nasional Brunei
Darussalam
Konsep kebijakan pembangunan nasional di Brunei Darussalam
mengandung pengertian atau paradigma yang bersifat spesifik untuk
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dirinya sendiri. Kekhususan ini berkenaan dengan karakteristik
Brunei Darussalam yang bersifat monarki dan bercirikan identitas
Melayu dan Islam. Konsep pembangunan yang menekankan pada tiga
pilar Monarki-Melayu-Islam tersebut memperlihatkan tema sentral
kebijakan pembangunan nasional dari perspektif Brunei Darussalam.
Berdasarkan perspektif nasional ini, kebijakan pembangunan nasio
nal meliputi pembangunan penguatan karakter monarki, penguatan
identitas Melayu dan ke-Islam-an, pencapaian indikator-indikator
ekonomi serta sosial kultural lainnya.
Dalam perspektif nasional, pembangunan di Brunei Darussalam
memasukkan pengertian pembangunan sebagaimana yang dipahami
di negara-negara Barat dan mengintegrasikannya dengan hal-hal yang
tidak dapat diukur, seperti kebudayaan, nilai, dan kebebasan. Pada
satu sisi, pembangunan di Brunei Darussalam mengandung pengertian tradisional, yaitu meningkatkan output, tenaga kerja, modal, dan
perdagangan; serta perubahan-perubahan yang positif dari sikap
dan kelembagaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan
mengamankan tingkat produk nasional bruto. Pada sisi lain, Brunei
Darussalam melengkapinya dengan memasukkan hal-hal yang tidak
dapat diukur, seperti kebudayaan, nilai, dan kebebasan. Jadi, Brunei
Darussalam masih menambahkan nilai-nilai tradisional, adat istiadat,
dan sistem monarki dalam keseluruhan proses pembangunan tersebut.
Pada tataran implementasi, para pemimpin Brunei Darussalam tetap
berpegang pada faktor-faktor kebudayaan, nilai, dan agama dalam
pemilihan strategi pembangunannya.10
Dengan demikian, negara menjadi aktor yang paling penting
dalam proses pembangunan. Artinya, negara memainkan peranan
yang sangat dominan, terutama dalam sektor publik yang melengkapi sektor swasta. Proses pembangunan ekonomi memang tidak
dapat dipisahkan dari faktor-faktor politik dan sosial-ekonomi.
Sejak terjadinya kegagalan pasar dalam perekonomian nasional dan
hak-hak kepemilikan yang sering kali terkendala, intervensi negara
10

Ismail Duraman dan Abdul Amin Hj. Hashim, “Brunei Darussalam: Developing
within Its Own Paradigm,” Southeast Asian Affairs (1998): 53–67.
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dapat dibenarkan dalam proses pembangunan.11 Jadi, sebagian besar
aktivitas perekonomian dilakukan oleh negara sebagai aktor ekonomi
yang dominan dalam perekonomian Brunei Darussalam.
Sementara itu, aktor swastanya cenderung menjadi aktor pelengkap saja. Dalam praktiknya, beberapa aktor ekonomi melibatkan keluarga kerajaan untuk menjalankan aktivitas perekonomian. Kondisi
ini mengakibatkan campur aduknya aktor negara dengan keluarga
kerajaan. Dalam hal ini, perekonomian Brunei Darussalam disebut
sifat antagonistik karena pelaku ekonominya menomorduakan aktor
ekonomi swasta, tetapi mencampuradukkan pelaku negara dengan
pelaku ekonomi yang melibatkan keluarga kerajaan.
Dengan aspek idealis dalam pola pembangunan nasional yang
diterapkan Brunei Darussalam, negara tersebut mampu mempertahan
kan ketiga pilar kebangsaannya. Kemudian, Brunei Darussalam
mengejar pola pembangunan ekonomi yang didasarkan faktor
anugerahalamnya yang kaya akan sumber minyak bumi dan gas alam.
Faktor anugerah alam berupa kekayaan sumber energi menjadikan
Brunei Darussalam sebagai negara mini yang sejahtera.
Sumber minyak bumi sudah dieksplorasi jauh sebelum Brunei
Darussalam mencapai kemerdekaannya, yakni akhir abad ke-19,
tepatnya tahun 1899, di Kota Brunei dan di daerah Jerodong serta
Labi. Pascakemerdekaan, Pemerintah Brunei Darussalam dan perusahaan minyak Inggris, Shell, membentuk perusahaan bersama dengan
nama Brunei Shell, yang memperoleh konsesi eksplorasi minyak di
lepas pantai Brunei Darussalam. Dengan mengandalkan kekayaan
sumber daya alam dan jumlah penduduk yang tidak banyak, perekonomian nasional Brunei Darussalam berkembang dengan impresif.12
Kondisi ini membuktikan bahwa sebuah perusahaan multinasional
sangat berperan dalam perekonomian nasional Brunei Darussalam
sehingga mampu mengendalikan kepentingan nasional, regional,

11
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dan internasionalnya.13Dengan kondisi ketergantungan ini, Brunei
Darussalam muncul sebagai negara dengan tingkat pendapatan per
kapita tertinggi di lingkungan negara-negara ASEAN.
Sayangnya, perekonomian nasional yang impresif ini menghadapi kendala berupa ketergantungan terhadap sumber daya alam.
Artinya, ekonomi nasional Brunei Darussalam sangat bergantung
pada ekspor migas. Ketergantungan ini sangat rentan untuk masa
mendatang. Oleh karena itu, Brunei Darussalam, mau tidak mau,
memerlukan strategi diversifikasi komoditas lain. Strategi diversifikasi
ini dimasukkan ke dalam model perencanaan pembangunan. Model
perencanaan pembangunan ini memang dirancang mencakup kontribusi sektor-sektor ekonomi di luar migas terhadap pembentukan
PDB. Diversifikasi ekonomi ini telah dimasukkan ke dalam rencana
pembangunan nasional Brunei yang disebut Rencana Pembangunan
Nasional III 1967–1971.
Perencanaan pembangunan di Brunei Darussalam setelah kemerdekaan tahun 1984 berpusat di Kementerian Keuangan, didukung
Kementerian Pembangunan dengan fungsi perencanaan fisiknya,
dan Kementerian Industri dan Sumber Daya Primer dengan fungsi
produksinya. Kementerian yang terkait dengan proses perencanaan
pembangunan ini berkoordinasi dalam Dewan Kabinet. Namun,
Sultan Brunei Darussalam-lah yang membuat keputusan akhir
tentang anggaran, rencana pembangunan, dan implementasi proyek
pembangunan. Proses seperti ini sesungguhnya dimulai sebelum
tahun 1959 hingga Brunei Darussalam mencapai kemerdekaannya
pada tahun 1984. Sebelum tahun 1959, wewenang perencanaan
pembangunan berpusat pada Residen Inggris. Namun, setelah tahun
1959, ketika Brunei Darussalam menjadi entitas politik yang memiliki
pemerintahan sendiri (self-government), wewenang perencanaan pembangunan berpindah kepada Dewan Perwakilan. Pascakemerdekaan
tahun 1984, wewenang perencanaan pembangunan berpindah kepada
Kementerian Keuangan. Perubahan kelembagaan perencanaan ini
13

Burra Srinivas, “Political Economy of Transition of Brunei Darussalam: Toward
Retardation or Development,” Global Economy Review 27, no. 4 (Winter, 1997):
46.
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tidak mengubah karakter proses perencanaan pembangunan di Brunei
Darussalam. Hal ini karena Sultan Brunei Darussalam tetap merupa
kan pembuat keputusan akhir tentang besaran anggaran, rencana
pembangunan, dan proyek implementasinya.14
Setelah fokus pada diversifikasi yang dimasukkan ke dalam proses
perencanaan pembangunan nasionalnya, Brunei Darussalam mencoba
menentukan sektor-sektor di luar migas sebagai mesin pertumbuhan
ekonomi. Dua sektor unggulan yang dipilih adalah eko-wisata dan
lingkungan. Kedua sektor ini pada kenyataannya tidak memerlukan
energi yang berlebihan dibandingkan sektor industri. Sementara
itu, untuk sektor industri dalam negeri, Brunei Darussalam belum
memiliki dasar yang kuat.
Hal yang menguntungkan bagi Brunei Darussalam adalah negara
ini mencapai tingkat stabilitas politik dan keamanan yang cukup
signifikan serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kondisi
tersebut menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara dengan
kinerja yang memuaskan. Hal ini meningkatkan kesadaran mengenai
pentingnya konservasi alam, warisan sumber daya kultural, dan
keagamaan. Gambaran ini dapat dijadikan sebagai objek eko-wisata.
Brunei Darussalam berharap bahwa prestasi lingkungan tersebut
menjadikan Brunei Darussalam pasar eko-wisata yang potensial. Sejak
1997, Brunei Darussalam mulai mempromosikan eko-wisata.15Sektor
eko-wisata kemudian menjadi sektor kedua setelah sektor migas dan
ekspornya. Sektor ini kemudian menjadi andalan pendapatan negara.
Eko-wisata Brunei Darussalam mengandalkan kekayaan
lingkungan alamnya. Sebagian besar daratan Brunei Darussalam
masih diliputi oleh hutan tropis primer yang lebat sehingga Brunei
Darussalam mengembangkan kawasan hutan lindung yang menarik
dan unik, seperti Taman Nasional Temburong dan Taman Warisan
Tasek. Pemerintah Brunei Darussalam berkomitmen untuk terus
mendukung dan mempertahankan kondisi lingkungan alamnya.
14
15
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Komitmen ini dapat ditelusuri dengan penandatanganan Deklarasi
Jantung Kalimantan pada 12 Februari 2007. Deklarasi ini dimaksudkan untuk menciptakan jaringan kawasan lindung di perbatasan
Kalimantan yang melibatkan tiga negara, yaitu Brunei Darussalam,
Indonesia, dan Malaysia. Brunei Darussalam sendiri menyediakan
58% dari keseluruhan luas hutannya untuk tujuan ini.16 Sektor ekowisata kemudian menjadi alternatif bagi Brunei Darussalam untuk
keluar dari ketergantungan terhadap sektor migas.
Brunei Darussalam pun tak dapat mengelak dari fakta geografisnya yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang terpinggirkan
di negara-negara sekitarnya. Fakta ini merefleksikan ketimpangan
antardaerah di antara negara-negara tetangga Brunei Darussalam.
Pada satu sisi, pembentukan BIMP-EAGA dikonsepsikan sebagai
strategi untuk mengurangi ketimpangan antardaerah. Pada sisi yang
lain, pembentukan BIMP-EAGA dimaksudkan sebagai pegangan
bagi partisipasi Brunei Darussalam dalam forum internasional,
terutama dalam konteks lingkungan strategisnya. Selama ini, Brunei
Darussalam dianggap sebagai negara yang kurang peduli atau tidak
berinisiatif mengembangkan peran internasionalnya.
Fakta geografis yang lain adalah Brunei Darussalam terletak di
Pulau Kalimantan. Pulau ini sangat strategis bagi pengembangan
negara-negara yang terikat dengan pulau ini dan daerah-daerah
kepulauan yang melingkungi Pulau Kalimantan, seperti Kepulauan
Palawan dan Kepulauan Mindanao. Dengan kekayaan sumber daya
alamnya, Pulau Kalimantan berpeluang menjadi pusat pertumbuhan
di lingkungan BIMP-EAGA sekaligus memberi kontribusi yang signi
fikan bagi pertumbuhan di lingkungan ASEAN. Pulau-pulau lainnya,
misalnya Kepulauan Palawan, Mindanao, Pulau Sulawesi, menjadi
lapisan kedua dari pusat pertumbuhan BIMP-EAGA.
Dalam implementasi BIMP-EAGA, Brunei Darussalam menjadikan sektor eko-wisata dan lingkungan sebagai pilar. Hal ini
menyebabkan Brunei Darussalam dituntut untuk berkomitmen
16

Azman Ahmad, “The Disangagement of the Tourism Businesses in Ecotourism
and Environmental Practice in Brunei Darussalam,” Tourism Management Perspectives 10 (2014): 2.
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mengembangkan kedua sektor tersebut ke tingkat yang lebih tinggi,
yakni kerja sama subregional. Hanya saja, dalam pengembangan kerja
sama tersebut, Brunei Darussalam perlu mengimbanginya dengan
peran kawasan yang memadai. Bagaimana sesungguhnya peran
Brunei Darussalam sebagai motor bagi kawasan BIMP-EAGA dapat
ditelusuri pada bagian berikut.

C. Implementasi BIMP-EAGA dalam Perspektif Brunei
Darussalam
Implementasi BIMP-EAGA dilakukan dengan merealisasikan empat
pilar kerja sama subregional ini dalam sejumlah rangkaian kebijakan
nasional. Pada awalnya, implementasi BIMP-EAGA dititikberatkan
pada kontribusi nasional yang sekaligus merefleksikan peranan negara
yang bersangkutan dalam konteks BIMP-EAGA. Pada akhirnya, imple
mentasi BIMP-EAGA berkontribusi positif terhadap pola integrasi
ASEAN, terutama konektivitas regional pada tataran ASEAN. Selain
itu, implementasi BIMP-EAGA mendorong pembangunan ekonomi
berdasarkan potensi andalan tiap-tiap negara anggota, khususnya
potensi daerah subnasional yang dilibatkan.
Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara dalam
BIMP-EAGA yang tidak melibatkan aktor subnasionalnya. Kondisi
ini berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih difokuskan
untuk kepentingan BIMP-EAGA, dibandingkan ketiga negara lainnya.
Malaysia melibatkan negara bagian Sarawak, Sabah, serta teritori
federal Labuan. Filipina melibatkan provinsi Palawan dan sejumlah
besar provinsi di Kepulauan Mindanao. Sementara itu, Indonesia
melibatkan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi,
Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. Partisipasi aktor tingkat sub
nasional ini berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, Brunei Darussalam
tidak mengalami kendala terkait dengan perbedaan tingkat partisipasi
para aktor subnasional.
Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, merupakan salah
seorang pemimpin negara yang mendukung pembentukan BIPMEAGA. Sebagai pendukung BIMP-EAGA, Brunei Darussalam bersepakat dengan negara-negara anggota lainnya untuk memperkuat
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empat pilar utama, yaitu konektivitas, sumber daya makanan, tujuan
pariwisata, dan tata kelola lingkungan yang berkesinambungan.
Kurang lebih dua tahun sejak pembentukannya pada 1994, BIMPEAGA mendapatkan momentum yang positif ketika sejumlah aktivitasnya memperlihatkan kecenderungan yang menjanjikan. Pertama,
keempat pemerintahan negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA
memfasilitasi proses liberalisasi sektor transportasi yang mempermudah mobilisasi orang, barang, dan jasa. Kedua, sejumlah fasilitas
infrastruktur pelabuhan dan bandara di lingkungan negara-negara
anggota BIMP-EAGA ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi peningkatan lalu lintas orang dan kargo yang diperkirakan
terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Ketiga, untuk mempermudah
perdagangan di internal negara-negara BIMP-EAGA, tarif pelabuhan
yang seragam dibentuk di sejumlah pelabuhan pilihan. Keempat,
untuk mendukung perjalanan, persyaratan dokumen dan pajak keluar
di wilayah BIMP-EAGA dilonggarkan. Kelima, sejumlah operator
telekomunikasi di wilayah BIMP-EAGA mengurangi tarif substansial
panggilan jarak jauh sehingga mempermudah interaksi di antara
para pengusaha. Keenam, sektor pariwisata mengalami peningkatan
yang signifikan, baik dalam bentuk investasi domestik maupun intensitas kunjungan lintas batas. Ketujuh, aktivitas kebudayaan yang
berskala BIMP-EAGA, seperti pameran perdagangan, kegiatan saling
berkunjung (tour exchange), dan kompetisi olah raga dilaksanakan
oleh organisasi pariwisata publik dan swasta.17
Pada pilar penguatan konektivitas, Brunei Darussalam memahami betul faktor pendukung lingkungan geografis yang dimilikinya.
Negara ini bukanlah negara maritim seperti Indonesia dan Filipina.
Brunei Darussalam berbatasan dengan Malaysia di darat, sedangkan
negara-negara anggota lainnya saling berbatasan di laut. Oleh karena
itu, Brunei Darussalam lebih fokus pada konektivitas darat melalui
koridor ekonomi Borneo Barat. Namun, negara ini juga menyiap17

“BIMP-EAGA”, diakses pada 14 Oktober 2017 dari http://www.mfa.gov.bn/
SitePages/The%20Brunei%20Darussalam,%20Indonesia,%20Malaysia%20
and%20the%20Philippines%20%E2%80%93%20East%20ASEAN%20Growth%20
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kan Pelabuhan Muara untuk memperkuat konektivitas maritimnya
dalam konteks BIMP-EAGA. Brunei Darussalam mengandalkan satu
pelabuhan untuk kepentingan tersebut.
Untuk menciptakan konektivitas di subregional BIMP-EAGA,
sejak 2007 keempat negara menyiapkan instrumen pendukung
dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) untuk sektor transportasi. Satu di antaranya adalah MoU Establishing and
Promoting Efficient and Integrated Sea Linkage (EPEISEL). Dalam
implementasi MoU ini, Brunei Darussalam dan Malaysia mengembangkan konektivitas maritim di antara kedua negara tersebut dengan
mengoperasionalkan jasa layanan penumpang dengan sistem roro (roll
on/roll off) antara Pelabuhan Muara di Brunei Darussalam dengan
Menumbok di Malaysia. Jasa layanan penumpang ini bahkan dapat
dikembangkan untuk rute pelabuhan Muara (Brunei Darussalam) dan
Labuan (Malaysia). Keempat negara BIMP-EAGA pun mencapai MoU
tentang jalur lintas perbatasan bus komersial yang diimplementasikan
dalam jasa layanan bus yang menghubungkan Pontianak (Indonesia)
dengan Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam), yang berhasil
mengangkut 40.000 penumpang selama Januari–Desember 2009.18
Selain itu, Brunei Darussalam membuka konektivitas daratnya dengan
Kuching (Sarawak) dan Kota Kinabalu (Sabah), Malaysia.
Konektivitas maritim di lingkungan BIMP-EAGA meliputi bebe
rapa simpul di setiap negara. Untuk Brunei Darussalam, konektivitas
maritim hanya mengandalkan Pelabuhan Muara. Pelabuhan Muara
yang termasuk jenis pelabuhan berskala kecil dijadikan satu simpul
konektivitas maritim antara Brunei Darussalam dengan Filipina,
tepatnya dengan Provinsi Palawan. Di luar itu, Indonesia dan Filipina
mengembangkan koridor Sulu yang menghubungkan Provinsi
Palawan, Provinsi di Mindanau, Pelabuhan Bitung, dan Kepulauan
Maluku.

18

46

“Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asia Growth Area
(BIMP-EAGA),” Kementerian Luar Negeri, diakses pada 12 Oktober 2017.
https://kemlu.go.id/portal/en/read/151/halaman_list_lainnya/brunei-indonesiamalaysia-philipina-east-asia-growth-area.

Kerja Sama Subregional ...

D. Tantangan bagi Brunei Darussalam dalam
BIMP-EAGA
Brunei Darussalam dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam
mengimplementasikan BIMP-EAGA. Pertama, Brunei Darussalam
sebenarnya tidak mengalami kendala dalam tingkat partisipasi aktor
subnasional karena tidak melibatkan pemerintahan lokal. Sementara
itu, ketiga negara lainnya (Indonesia, Malaysia dan Filipina) dihadapkan pada kendala perbedaan tingkat partisipasi aktor subnasional
yang menimbulkan serangkaian kelambanan dalam implementasi
BIMP-EAGA. Namun, Brunei Darussalam mau tidak mau akan
menghadapi tantangan karena negara-negara mitranya lamban
sehingga menghambat implementasi program-program BIMP-EAGA.
Kedua, tantangan yang paling besar bagi Brunei Darussalam
adalah BIMP-EAGA belum menentukan satu simpul bagi pusat
konektivitas subregional. Padahal, penentuan pusat konektivitas
BIMP-EAGA ini sangat strategis agar negara-negara anggota dapat
memusatkan perhatian dan energinya pada simpul tersebut dan akan
memudahkan mereka melangkah ke tahapan berikutnya, yakni di
tingkat ASEAN. Artinya, kawasan BIMP-EAGA juga perlu me
ngembangkan konektivitasnya dengan pusat-pusat pertumbuhan
subregional lain, seperti IMT-GT dan GMS. Ketiadaan konektivitas
BIMP-EAGA dengan kedua subregional itu akan mengurangi arti
strategis BIMP-EAGA. Ketiadaan satu simpul sebagai pusat konektivitas BIMP-EAGA selanjutnya akan mengganggu konektivitas ASEAN
secara keseluruhan.
Ketiga, dengan kondisi Pelabuhan Muara yang masih berskala kecil, Brunei dihadapkan dengan tantangan mengubah status Pelabuhan
Muara menjadi pelabuhan berskala besar. Pelabuhan Muara masih
memerlukan peningkatan infrastruktur kepelabuhanan untuk barang
dan orang, serta jalur transportasi laut menuju dua negara lainnya,
seperti Indonesia dan Filipina.
Pelabuhan Muara di Brunei Darussalam awalnya memang tidak
dirancang sebagai simpul pusat konektivitas BIMP-EAGA. Pelabuhan
ini belum mampu mengembangkan konektivitas maritimnya dengan
wilayah di Filipina dan Indonesia bagian timur. Walaupun begitu,
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Pelabuhan Muara sudah memiliki satu jalur khusus ke wilayah Filipina, yakni ke Provinsi Palawan atau provinsi tertentu di Kepulauan
Mindanao. Artinya, terdapat jalur transportasi laut antara Pelabuhan
Muara dengan Koridor Ekonomi Sulu-Sulawesi. Jelas bahwa konektivitas maritim ini akan menjadi tantangan terbesar lainnya.
Keempat, konektivitas darat antara Brunei Darussalam dengan
Malaysia dan Indonesia masih belum menjangkau seluruh Pulau
Kalimantan. Saat ini, telah ada jalur transportasi darat dari Bandar
Seri Begawan ke Kuching di negara bagian Sarawak dan Kota Kinabalu
di negara bagian Sabah. Dengan Indonesia, Brunei Darussalam pun
telah mengoperasionalkan jalur transportasi darat dari Bandar Seri
Begawan ke Pontianak dan sebaliknya. Namun, hingga saat ini belum
ada jalur dari Brunei Darussalam ke Provinsi Kalimantan Utara,
yang tentunya juga akan berkenaan dengan tantangan yang dihadapi
Indonesia dalam konteks BIMP-EAGA.

E. Kesimpulan
Brunei menempati posisi yang menguntungkan dibandingkan tiga
negara lainnya dalam konteks BIMP-EAGA. Kondisi ini sebenarnya
berkaitan dengan fakta bahwa Brunei Darussalam tidak melibatkan
sama sekali aktor subnasionalnya dalam BIMP-EAGA. Negara ini
tidak perlu menghadapi masalah perbedaan tingkat partisipasi aktor
subnasional, seperti yang dialami tiga negara lainnya. Karena ke
tiadaan satu simpul sebagai pusat konektivitas BIMP-EAGA, Brunei
Darussalam dapat saja mengembangkan diri untuk tampil sebagai
pusat simpul konektivitas untuk BIMP-EAGA, selanjutnya menjadi
akses utama bagi konektivitasnya dengan kedua subregional lainnya
di lingkungan ASEAN.
Masalahnya, inisiatif sebagai pusat konektivitas BIMP-EAGA
belum terlihat di Brunei Darussalam sendiri. Hal ini disebabkan oleh
adanya beberapa kendala. Pertama, Brunei Darussalam belum memiliki pelabuhan yang memenuhi persyaratan sebagai pusat konektivitas
maritim di lingkungan BIMP-EAGA. Selain itu, Brunei Darussalam
pun masih harus berbenah diri untuk mengembangkan konektivitas
daratnya, terutama dengan Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia.
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BAB IV
INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS DI BIMP-EAGA
Tri Nuke Pudjiastuti dan Sandy Nur Ikfal Raharjo

A. Urgensi Keikutsertaan Indonesia dalam BIMP-EAGA
Indonesia menyadari adanya kesenjangan pembangunan antara
wilayah bagian barat dengan timur dan antara wilayah pusat dengan
pinggiran atau perbatasan. Sejak awal reformasi, kesenjangan timur
dan barat secara eksplisit telah diwacanakan dan diakomodasi dalam
beberapa kebijakan.1 Dalam perjalanannya, kebijakan pembangunan
wilayah timur Indonesia mengalami perubahan yang cukup cepat
sebagaimana terlihat dalam pergeseran fokus kebijakan Presiden Joko
Widodo membangun Indonesia dari pinggiran.2
Dalam konteks globalisasi, upaya pembangunan wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi juga harus memperhitungkan
percaturan internasional dan kedekatan antarwilayah negara sekitar
yang dianggap menguntungkan. Dengan berlakunya perdagangan
1

2

Kebijakan pemerataan pembangunan pada masa Presiden Megawati dilakukan
dengan membentuk beberapa provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat, Papua Barat,
Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung.
Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan poin ketiga Nawacita yang
menjadi fokus kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014–2019.
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bebas internasional, kesepakatan, dan kerja sama ekonomi di tingkat
bilateral, subregional (seperti IMT-GT, BIMP-EAGA, dan AIDA),
serta regional (AFTA), peluang ekonomi di beberapa kawasan perbatasan darat dan laut menjadi lebih terbuka. Dalam hal kerja sama
subregional BIMP-EAGA yang melibatkan wilayah timur Indonesia,
Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan, langkah, dan program pembangunan. Pelaksanaannya diharapkan dapat menyeluruh
dan terpadu sebagai bagian dari upaya Indonesia agar tidak tertinggal
dari negara-negara tetangga.
Bab ini membahas kebijakan Indonesia yang terkait dengan kerja
sama subregional BIMP-EAGA dan implementasinya. Bab ini diawali
dengan pembahasan mengenai kebijakan pembangunan nasional
Indonesia untuk wilayah timur, kebijakan Indonesia dalam BIMPEAGA secara khusus, dan implementasi programnya di lapangan.
Kemudian, dipaparkan analisis tantangan yang dihadapi Indonesia
dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, terutama terkait
dengan isu kejahatan lintas negara yang marak dalam lima tahun
terakhir, dan diakhiri dengan subbab penutup.

B. Kebijakan Pembangunan Nasional di Kawasan
Timur Indonesia
Indonesia memiliki kepentingan atas pengembangan wilayah-wilayah
di luar Pulau Jawa, Sumatra, dan Bali, atau lebih tepatnya disebut
kawasan Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, dapat dipahami
bahwa sejak 1996 telah keluar Keputusan Presiden terkait dengan
kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET).3 Pembentukan
kawasan-kawasan ekonomi khusus dilakukan untuk 1) peningkatan
investasi; 2) penyerapan tenaga kerja; 3) penerimaan devisa; 4)
keunggulan kompetitif produk ekspor; 5) peningkatan pemanfaatan
sumber daya lokal, pelayanan, dan modal bagi peningkatan ekspor;
dan 6) peningkatan kualitas SDM melalui transfer teknologi. Tujuantujuan tersebut sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan
3
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Presiden Republik Indonesia, “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun
1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu,” 1996.
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perekonomian dan pemerataan secara nasional dan menciptakan
fundamental ekonomi yang kuat, baik secara makro maupun mikro.4
Berbagai kawasan ekonomi dibangun oleh Pemerintah Indonesia,
seperti kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), kawasan
berikat (KB), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
(KPBPB), dan kawasan industri (KI). Namun, pengembangan kawasan
tersebut belum memberikan hasil yang optimal dan masih banyak
kendala dalam implementasinya. Meskipun kebijakan pengembangan
kawasan ini belum menunjukkan hasil, muncul kebijakan lain sebagai
penguat kebijakan sebelumnya. Sebagai contoh, hadirnya Peraturan
Presiden (Perpres) tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada 2011.5 MP3EI ini
memasukkan wilayah timur Indonesia menjadi koridor empat, lima,
dan enam, yaitu
1. Koridor 4-Sulawesi: pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional;
2. Koridor 5-Bali Nusa Tenggara: pintu gerbang pariwisata dan
pendukung pangan nasional;
3. Koridor 6-Papua dan Kepulauan Maluku: pusat pengembangan
pangan, perikanan, energi, dan pertambangan nasional.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa ketiga koridor kawasan
ekonomi akan dikembangkan sebagai bagian dari kekuatan pembangunan wilayah timur Indonesia, dengan memperhitungkan kekuatan
dan karakteristik tiap-tiap wilayah. Pengelompokan tersebut juga dimaksudkan untuk penguatan konektivitas nasional dengan visi Locally
Integrated Globally Connected. Maksudnya, saling menghubungkan
pusat-pusat ekonomi maupun daerah terpencil agar terjadi value chain
yang efektif di Indonesia.
4

5

Tumpal Sihaloho dan Naufa Muna, “Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan
Kawasan Ekonomi Khusus,” diakses pada 17 Agustus 2017. http://www.kemendag.
go.id/files/pdf/2013/04/25/-1366882248.pdf.
Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun
2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia 2011–2025,” 2001.

Indonesia dalam Pembangunan ...

53

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappenas, (2011)

Gambar 3.1 Pembangunan Koridor Ekonomi MP3EI 2015–2019

Sejak tahun 2014, perhatian pemerintah bergeser ke kawasan
timur Indonesia meskipun penggunaan koridor kawasan ekonomi
masih diperhitungkan. Kepala Bappenas saat itu menjelaskan bahwa
kebijakan yang ditekankan pada 2015–2019 adalah kebijakan pengurangan kesenjangan wilayah dengan cara:6
1. Mendorong dan mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,
melalui percepatan pembangunan klaster-klaster industri;
2. Mengoptimalkan investasi pemerintah dan swasta bagi pembangunan klaster-klaster industri di wilayah ini untuk memicu
dampak pengganda (multiplier effect) bagi daerah sekitar, khususnya di daerah tertinggal;
3. Percepatan keterkaitan pertumbuhan antar-industri dan spasial
melalui pengembangan industri berbasis potensi sumber daya

6
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Armida S. Alisjahbana, “Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan
Kawasan Timur Indonesia,” makalah disampaikan sebagai pengarahan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Rapat Koordinasi
Bank Indonesia-Pemerintah Pusat dan Daerah di Manado pada 11 Agustus 2014.
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alam setempat, yang didukung oleh semakin mantapnya struktur industri domestik;
Keterkaitan antara pusat pertumbuhan wilayah dan daerah
sekitarnya perlu difasilitasi dengan infrastruktur wilayah yang
terintegrasi dan terhubung dengan baik, khususnya infrastruktur
jalan dan perhubungan, baik laut maupun udara, serta pasokan
energi;
Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (KEK, KAPET, KPBPB, KPI) di tiap-tiap koridor ekonomi Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua melalui pengembangan klaster-klaster industri pengolahan sumber daya alam
sesuai dengan potensi dan keunggulan tiap-tiap wilayah,
terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan
kesempatan kerja;
Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan
antarwilayah pertumbuhan serta antarwilayah koridor ekonomi,
misalnya dengan percepatan pembangunan infrastruktur pela
buhan, bandara, jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih;
Peningkatan pengembangan kemampuan sumber daya manusia
(SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek);
Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi;
Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha pemberian insentif
fiskal dan non-fiskal yang kondusif.

Mengacu pada kebijakan wilayah perbatasan Indonesia,7 dari
sepuluh wilayah perbatasan negara, ada beberapa pulau terluar yang
terkait dengan kerja sama subregional yang menjadi fokus pemba
ngunan wilayah. Pulau-pulau terluar yang masuk dalam kerja sama
BIMP-EAGA adalah Pulau Sebatik, Karang Unarang, Maratua,
Sambit, Lingayan, Solando, Dolangan, Bongkil, Mantehage, Makalehi,
7

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor
43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara" dan Peraturan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan
Negara 2015–2019.
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Kawaluso, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit,
Intata, Kakorotan, dan Kabaruan.8
Pulau-pulau tersebut perlu diperhatikan agar pengelolaannya
lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada dalam satu pintu pe
ngelolaan. Hal ini penting mengingat sebelumnya masyarakat maupun
pemerintah belum melihat daerah-daerah perbatasan dan pulaupulau terkecil sebagai “halaman depan,” tetapi menjadi “halaman
belakang.” Cara pandang ini memengaruhi perlakuan dan kebijakan
pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, secara historis hubungan
Indonesia denganbeberapa negara tetangga pernah dilanda konflik
dan sering kali terjadi pemberontakan-pemberontakan di dalam ne
geri. Konsekuensinya, persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih
didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi
ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memosisikan
kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt).
Upaya berbagai kementerian sebenarnya telah dilakukan. Sebagai
contoh, Kementerian Perdagangan menjadikan peningkatan ekonomi
masyarakat di wilayah perbatasan sebagai prioritas. Salah satu caranya
adalah melalui perdagangan dan pembangunan sarana serta prasarana
perdagangan, seperti bangunan pasar—yang dimaksud dengan pasar
di perbatasan adalah pasar tradisional. Hal itu terjadi karena belum ada
kesepakatan dagang antardua negara. Namun, regulasi perdagangan
di kawasan perbatasan, seperti antara Indonesia dan Malaysia, dinilai
tidak sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di kawasan perbatasan
karena bertumpu pada cara pandang pemerintah pusat.
Indonesia dan Malaysia sebenarnya telah menandatangani
Perjanjian Lintas Batas Kedua Negara (Border Crossing Agreement)
1967 dan 1984 dan telah menyepakati Border Trade Agreement pada
1970.9 Hal itu membuat masyarakat di wilayah perbatasan mendapat
8

9
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Presiden Republik Indonesia, “Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar,” 2017.
“Basic Arrangements on Trade and Economic Relations between Indonesia and
Malaysia,” yang ditandatangani pada 11 Mei 1967 dan “Agreement on Border Trade
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the Malaysia,” yang tandatangani pada 24 Agustus 1970.
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Sumber: Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi-Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut-Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan-BNPP (2017)

Gambar 3.2 Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Pulau-Pulau Terluarnya

perlakuan khusus untuk memperdagangkan barang yang diproduksi.
Namun, hingga hari ini masih ada persoalan klasik ketiadaan kontrol
yang tegas di perbatasan sehingga banyak terjadi penyelundupan.10
Berbagai kerja sama bilateral, subregional, maupun regional
memberikan peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan.
Kerja sama regional dan subregional yang ada saat ini, seperti ASEAN
dan BIMP-EAGA yang meliputi provinsi-provinsi di wilayah perbatasan Indonesia, bertujuan meningkatkan kerja sama perdagangan
dan investasi. Masalahnya, bentuk-bentuk kerja sama ini belum
memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan
yang tertinggal dan terisolasi. Bila itu dilaksanakan, perkembangan
kawasan perbatasan akan mendukung pertumbuhan ekonomi di
kawasan secara keseluruhan.
Dengan kawasan timur Indonesia dijadikan lokasi kerja sama
subregional BIMP-EAGA, Bappenas secara tegas menyatakan bahwa
10

“Perbatasan Negara sebagai Teras Depan Negara,” Warta Ekspor, Agustus 2012,
3-4.
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Tabel 3.1 Disparitas Regional dan Antarpulau di Indonesia
No.

Wilayah

1
2
3
4
5

Sumatra
Jawa
Bali-Nusa Tenggara
Kalimantan
Sulawesi

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
5,35
5,63
6,22
3,59
7,83

6
7

Maluku
Papua

6,10
6,81

10,25
9,45
13,87
5,40
9,96

Tingkat
Pengangguran
Terbuka
4,80
5,90
2,80
5,10
4,00

12,52
25,85

3,60
4,90

Tingkat
Kemiskinan

Sumber: Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Kedeputian Bidang Kependudukan
dan Ketenagakerjaan, Bappenas (2016).

dibutuhkan kebijakan pengurangan disparitas regional dan antarpulau.11 Data pada Tabel 3.1 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi,
tingkat kemiskinan, dan pengangguran terbuka yang pada dasarnya
sudah cukup berimbang, kecuali tingkat kemiskinan di Papua. Namun, bila dikaitkan dengan perdagangan di daerah-daerah pinggiran
di kawasan timur Indonesia, masih banyak wilayah yang ekonominya
berbiaya tinggi.
Untuk mengurangi disparitas dan menguatkan konektivitas, pe
merintah berupaya menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan barang penting melalui kegiatan Tol Laut dan Gerai Maritim.
Pada 2017, kepala Bappenas menegaskan bahwa percepatan per
tumbuhan industri dan kawasan ekonomi menjadi salah satu dimensi
dalam pembangunan Indonesia jangka pendek.12 Kebijakan pemba
ngunan kawasan timur Indonesia mengalami percepatan yang luar
biasa. Pada 2016–2017 bahkan terlihat bahwa Pemerintah Indonesia
menekankan pembangunan infrastruktur kawasan tersebut. Percepat
an pembangunan kelautan dilakukan dengan m
 engedepankan peran
11

12
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Bambang Brojonegoro, “Arah Kebijakan Pembangunan Maritim: Paparan Kepala
Bappenas,” dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Maritim Tahun 2017 di Jakarta pada 4 Mei 2017, diakses pada 12 Agustus dari https://maritim.go.id/konten/
unggahan/2017/05/SESI-1-1.-PAPARAN-KEMENTERIAN-BAPPENAS-PDF.pdf
Brojonegoro. “Arah Kebijakan.”
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Sumber: Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi-Asisten Deputi Potensi Kawasan
Perbatasan Laut-Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan-BNPP (2017)

Gambar 3.3 Jaringan Trayek Tol Laut dan Gerai Maritim 2017

ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional
dengan cara berikut ini.
1. Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional;
2. Meningkatkan peran transportasi laut sebagai penunjang utama;
3. Mengembangkan SISLOGNAS dan konektivitas nasional;
4. Meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut;
5. Mengembangkan potensi industri kelautan;
6. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan; dan
7. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan
laut.
Kemudian, ada pula kebijakan membangun sentra kelautan dan
perikanan terpadu (SKPT) di kawasan timur Indonesia. Beberapa
lokasinya adalah Sebatik, Tahuna, Lirung, dan Morotai.13 Hal ini perlu
segera dilakukan mengingat saat ini hampir semua produk perikanan
13

Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi-Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut-Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan PerbatasanBNPP, “Catatan-catatan sebagai Masukan dalam Penelitian tentang Pembangunan
Konektivitass ASEAN Melalui Kerjasama BIMP-EAGA,” disampaikan dalam
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tangkap, baik legal maupun ilegal, dibawa ke Kota General Santos di
Filipina. Salah satu cara untuk mengurangi hal ini adalah membuat
magnet baru di KTI.
Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses pembangunan bangsa dan negara (nation and state building) yang dapat
meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara
dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara
pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang
wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

C. Kebijakan Indonesia dalam Kerangka BIMP-EAGA
Indonesia menempatkan kerja sama ekonomi subregional (KESR)
dalam posisi penting, terutama kerja sama BIMP-EAGA. Hal ini
menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak lagi terpusat di J akarta,
tetapi terbagi di kawasan lainnya sehingga dapat memengaruhiper
kembangan ekonomi daerah dengan lebih tepat sasaran, termasuk
kerja sama ekonomi di perbatasan. Berdasarkan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim Koordinasi dan Subtim
Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Subregional, Indonesia mengembangkan kerja sama dengan negara-negara tetangga.14 Keputusan itu
kemudian diperbarui pada 2001 dan dioperasionalkan pada 2005.15
Pada November 2001, dalam forum ASEAN Leader Summit ketujuh,
Indonesia memberikan dukungan penuh atas perubahan arah komit-

14

15
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Seminar Akhir Penelitian DIPA Tematik Pusat Penelitian Politik LIPI, 7 November
2017.
Keppres tersebut menugaskan tim untuk lima kawasan subregional yang menjadi
perhatian Indonesia, yaitu SITC, IMT-GT, BIMP-EAGA, IMS-GT dan AIDA.
Dalam perkembangannya, yang hari ini masih terus berjalan dan memberikan
pengaruh di pusat dan daerah ialah IMT-GT dan BIMP-EAGA. Lihat “Forum
Kerja Sama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dalam Mendorong Pengembangan
Ekonomi Kawasan: Ditinjau dari Perspektif Kebijakan dan Implementasi,” Bulletin
Kawasan, no. 22 (2008): 1–6.
Berawal adanya Keppres Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi KESR
yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Tim Koordinasi KESR melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Ekonomi Nomor KEP-29/M.EKON/06/2005 tentang Seknas KESR.
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men BIMP-EAGA yang difokuskan pada upaya revitalisasi aktivitas
pengembangan di daerah perbatasan.
Indonesia menempatkan kawasan timurnya sebagai sasaran
peningkatan ekonomi dan sosial. Adapun sasaran utamanya adalah
percepatan peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata di
wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Maluku,
dan Papua. Konsepnya adalah mengedepankan sektor swasta sebagai
penggerak pertumbuhan, sementara pemerintah bertindak sebagai
pihak yang memfasilitasi.
Secara nasional, berbagai pertemuan pejabat senior (senior official meeting/SOM) dan tingkat menteri (ministerial meeting/MM)
dilakukan pemerintah pusat untuk menjaga mekanisme utama guna
konsultasi antarnegara anggota. Demikian pula kelompok kerja
(working group) yang dibentuk sebagai mekanisme operasional. Untuk
memenuhi kebutuhan konsultasi dan kesepakatan tersebut, Indonesia
memiliki sekretariat nasional (seknas). Sementara itu, pihak swasta
membentuk inisiatif East ASEAN Business Council (EABC) dan memiliki delegasi sendiri ketika SOM/MM.
Pendekatan pembangunan BIMP-EAGA ditujukan untuk lebih
meningkatkan keunggulan kompetitifnya (competitive advantage) di
pasar dunia, yaitu melalui konsolidasi, komplementasi, dan pengelompokan. Dalam pertemuan tingkat menteri BIMP-EAGA ke-14 di
Brunei Darussalam pada 8 Agustus 2009, Indonesia yang diwakili Sri
Mulyani selaku pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian16 mendorong restrukturisasi dan perbaikan mekanisme kerja
agar berbagai kerja sama ekonomi dan perdagangan dapat terealisasi.
Namun, Indonesia baru merestrukturisasi dan memperbaiki
mekanisme setelah keluar surat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian yang terkait dengan pelaksanaan Seknas KESR BIMP-

16

“Hasil-Hasil Pertemuan KESR BIMP-EAGA,” Kadin Kota Tarakan, diakses pada
15 Agustus 2017, https://kadintarakan.wordpress.com/2009/12/18/hasil-hasilpertemuan-kesr-bimp-eaga/.
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EAGA dan IMT-GT pada Februari 2010.17 Indonesia sangat mendo
rong penempatan satu orang staf Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) yang bertugas di BIMP Facilitation Center (BIMP-FC) di
Kota Kinabalu, yang mulai dibahas18 sejak 2005.19 Indonesia berkepen
tingan untuk semakin dapat mengomunikasikan kepentingannya
dalam kerangka kerja sama subregional.
BIMP-EAGA menjadi salah satu pilar kerja sama pembangunan
bagi 15 provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan
Papua.20 Dalam BIMP-EAGA, peran pemerintah provinsi, kabupaten,
dan kota semakin diperhitungkan. Tonggak penting itu terlihat
pada rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri BIMP-EAGA ke-17
di Manado. Saat itu, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Manado, mendapat
peran strategis.
Tantangan besar dihadapi Indonesia dalam mengoordinasikan
dan menghubungkan pengembangan kawasan khusus yang sekaligus
sebagai kawasan perbatasan antarnegara, serta terkait dengan kerja
sama subregional. Contohnya adalah kerja sama Sosek Malindo di
wilayah Kalimantan dan Joint Border Committee (JBC) Papua dan
Papua Nugini dengan kerja sama ekonomi sub-regional BIMP-EAGA.
17

18

19

20
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Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor S-56/SES.M.EKON/02/2010 tentang
Pelaksana Seknas KESR BIMP-EAGA dan IMT-GT, yang isinya menunjuk Ir.
Edward MBA, Kapuslibang Iklim Usaha Perdagangan Kementerian Perdagangan,
menjadi Pelaksana Pemimpin Seknas KESR dan memintanya membentuk tim
pendukung dengan usulan nama dari BKPM.
Merupakan salah satu poin penting yang dibicarakan dalam Rapat Koordinasi
Pembahasan TA-ADB 4555-INO for Strengthening the National Secretariat for
Subregional Cooperation.
Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-17, kelanjutan BIMP-FC belum disepakati.
Barulah dalam KTT BIMP EAGA ke-9 pada 25 April 2013 di Brunei Darussalam,
para kepala negara memberikan arahan untuk mempercepat proses legalisasi
BIMP-FC. Hal itu baru disepakati pada KTT BIMP-EAGA ke-10 tahun 2014.
Wilayah Indonesia yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah Kalimantan Barat,
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
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Bila ditarik ke belakang, yakni ketika KAPET diluncurkan, rencana
pengembangan KAPET Sanggau di Kalimantan Barat, KAPET
Sasamba di Kalimantan Timur, KAPET Manado-Bitung di Sulawesi
Utara, dan KAPET Biak-Papua, sebenarnya saling mengisi.
Dalam rencana pelaksanaan BIMP-EAGA, pendekatan kese
jahteraan lebih diutamakan dibandingkan pendekatan keamanan.
Indonesia mendorong terlaksananya kesepakatan yang dicapai pada
pertemuan teknis di bawah SOM yang terdiri atas klaster dan satuan
tugas, yaitu:21
a. Klaster pengembangan sumber daya alam (natural resources
development), yang diketuai oleh Indonesia,
b. Klaster pengembangan transportasi, infrastruktur, serta informasi, komunikasi, dan teknologi (transport, infrastructure
and information, communication, and technology development/
TIICTD) yang diketuai oleh Brunei Darussalam,
c. Klaster pengembangan pariwisata bersama (joint tourism
development/JTD) yang diketuai oleh Malaysia,
d. Klaster pengembangan UKM (small and medium enterprises
development /SMED) yang diketuai oleh Filipina,
e. Satuan tugas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan (task
force on customs, immigration, quarantine, and security) yang
diketuai oleh Filipina.
Dominasi pendekatan kesejahteraan tersebut dibuktikan dengan
kerja sama bilateral dalam kerangka BIMP-EAGA dalam isu yang
paling menonjol, yakni konektivitas. Konektivitas subregional pada
dasarnya mendukung terwujudnya konektivitas di wilayah ASEAN,
sebagaimana ditekankan dalam Master Plan on ASEAN Connectivity.
Oleh karena itu, langkah kebijakan dapat dikategorikan dalam bebe
rapa bidang penting, yaitu

21

“Brunei-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area,” Kementerian Luar
Negeri, diakses pada 17 Agustus 2017, https://kemlu.go.id/portal/en/read/151/
halaman_list_lainnya/brunei-indonesia-malaysia-philipina-east-asia-growtharea.
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1.

2.
3.

Bidang perhubungan: Sejak tahun 2007 telah dibangun kese
pakatan kerja sama di bidang perhubungan, salah satunya adalah
MOU on Establishing and Promoting Efficient and Integrated Sea
Linkages (EPEISL). Sejak Desember 2009, kapal roro dengan
rute Muara (Brunei Darussalam) ke Menumbok (Malaysia) dan
sebaliknya, telah beroperasi. Sementara itu, untuk implemen
tasi MoU on Cross Border Movement of Commercial Busses and
Coaches, sekitar 40.000 orang dalam kurun waktu Januari–
Desember 2009 telah menggunakan jasa bus lintas wilayah
BIMP-EAGA (Pontianak-Bandar Seri Begawan). Demikian
pula,jasa pelayaran antara Bitung-Tahuna (Indonesia) dan Glan
(Filipina) sudah mulai dilaksanakan sejak Maret 2010. Pada 28
April 2017, dilakukan deklarasi bersama tentang konektivitas
laut Indonesia-Filipina dengan menggunakan kapal roro Rute
Bitung-Davao/General Santos.22
Bidang energi: Terkait hal ini, para pemimpin BIMP-EAGA
dalam pertemuan di Hua Hin pada 28 Oktober 2011 menetapkan
BIMP-EAGA Infrastructure Project Pipeline (PIP).
Bidang ketahanan pangan: Kesepakatan Food Basket Strategic
Plan of Action sebagai upaya mewujudkan visinya sebagai salah
satu pusat lumbung pangan ASEAN dan wilayah lain di Asia.

Kebijakan konektivitas, khususnya di laut, mempunyai arti pen
ting bagi Indonesia. Selain menciptakan rute baru untuk pelayaran
dan perdagangan, konektivitas dapat membantu mengembangkan
potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pariwisata serta investasi
daerah. Hal ini juga sesuai dengan program prioritas nasional P
 residen
RI, Joko Widodo, untuk menjadikan Pelabuhan Bitung sebagai hub
internasional. Rute baru kapal roro antara Bitung-Davao sangat
22
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Penandatanganan ini dilakukan Presiden Joko Widodo bersama Presiden Rodrigo Duterte di sela-sela KTT BIMP-EAGA ke-12 di Manila. Penandatangan
dilakukan dalam pelayaran perdana kapal roro 30 April 2017. Lihat Mia Chitra
Dinisari, “Deklarasi Bersama Konektivitas Laut Indonesia-Filipina Diteken,” Bisnis.com, 28 April 2017, diakses pada 17 Agustus 2017, http://industri.bisnis.com/
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kompetitif karena jarak dan waktu tempuh yang lebih singkat (1–2
hari)23 sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan logistik.
Rute baru ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama
perdagangan antara Indonesia dan Filipina. Kebijakan ini juga sejalan
dengan program nasional untuk membangun sektor kelautan dan
kemaritiman Indonesia dengan tujuan mewujudkan Indonesia sebagai
poros maritim dunia.

D. Implementasi Kebijakan BIMP-EAGA di Indonesia
Berbagai program yang dicanangkan BIMP-EAGA di Indonesia
dirancang dapat membawa dampak positif dan signifikan bagi
perkembangan ekonomi provinsi-provinsi yang dilibatkan. Untuk
dapat mengevaluasi hal tersebut, observasi dilakukan di koridor ekonomi Borneo Barat (West Borneo economic corridor) yang melintasi
wilayah Kalimantan Barat, koridor ekonomi Borneo Timur (East
Borneo economic corridor) di Kalimantan Utara, dan koridor ekonomi
Sulu-Sulawesi (Greater Sulu-Sulawesi economic corridor) di Sulawesi
Utara. Analisis terhadap tiga koridor tersebut menggunakan konsep
konektivitas fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat yang dikenalkan
oleh Master Plan on ASEAN Connectivity.

1. Koridor Ekonomi Borneo Barat
Koridor ekonomi Borneo Barat memiliki panjang sekitar 1.500 kilo
meter dan melintasi wilayah tiga negara anggota, yaitu Indonesia,
Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk bagian Indonesia, koridor
ini berada di Provinsi Kalimantan Barat, membentang 235 kilometer
dari Kota Pontianak hingga Kecamatan Entikong.24 Koridor ini meng
hubungkan Pontianak dengan pusat komersial Kuching di Sarawak
Malaysia, Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam, serta Labuan
dan Kota Kinabalu di Malaysia.25
23

24
25

Jauh lebih singkat dibanding dengan rute Bitung-Surabaya/Jakarta-Manila-Davao
yang membutuhkan waktu setidaknya 1–2 minggu.
Perkiraan jarak 235 km berdasarkan perhitungan aplikasi google map.
Montague Lord dan Pawat Tangtrongita, “BIMP-EAGA Investment Opportunities
in Corridor Value Chains,” MPRA Paper, no. 76457 (November 2016): 7–8.
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Dari sisi konektivitas fisik, observasi yang dilakukan pada Mei
2017 menunjukkan bahwa jalan darat dari Pontianak hingga Entikong
dalam kondisi baik. Jalan tersebut terdiri atas dua lajur berlawanan
arah. Ketika mendekati Pos Lintas Batas Entikong, jalannya semakin
lebar hingga terdiri atas empat lajur. Selain jalur utama koridor tersebut, pemerintah juga telah melakukan pelebaran akses jalan menuju
Pos Lintas Batas Aruk di Kabupaten Sambas dan Pos Lintas Batas
Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.26
Pembangunan jalan tersebut membuka jalur transportasi darat
Provinsi Kalimantan Barat dengan negara tetangganya. Per Mei 2017,
sudah ada trayek bus lintas negara dengan rute Pontianak-Kuching
dan Pontianak-Bandar Seri Begawan. Operator yang melayani rute
tersebut terdiri atas BUMN (Damri) maupun swasta.
Selain transportasi darat, konektivitas fisik Pontianak dengan
negara tetangga juga dilayani oleh transportasi udara. Pada 2017,
setidaknya ada dua operator pesawat yang melayani rute PontianakKuching, yaitu AirAsia (maskapai Malaysia) dan Xpress Air (maskapai
Indonesia). Pembukaan rute langsung Bandar Seri Begawan-Pontianak
sedang direncanakan, tetapi hingga Oktober 2017 belum terwujud.
Adapun untuk transportasi laut, Pontianak ditetapkan sebagai pintu
gerbang (gateway nodes) barang-barang dari kawasan subregional
BIMP-EAGA menuju pasar regional dan internasional, bersama-sama
dengan Kota Kinabalu dan Sandakan di Malaysia.27
Dari sisi konektivitas kelembagaan, Pemerintah Indonesia telah
membangun tiga pos lintas batas negara (PLBN) di Kalimantan Barat
sebagai pintu gerbang Indonesia menuju Malaysia untuk berlanjut
ke Brunei Darussalam. Ketiga PLBN tersebut adalah Entikong di
Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, dan Nanga Badau
di Kabupaten Kapuas Hulu. Pada 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara. Sejak saat itu, pem26

27
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Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Laporan
Perkembangan Kerja sama Ekonomi Subregional BIMP-EAGA di Provinsi

Kalimantan Barat (Pontianak: Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, 2017), 8–9.
Lord dan Tangtrongita “BIMP-EAGA Investment,” 7.
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bangunan tiga PLBN tersebut dipercepat, baik dari sisi infrastruktur
maupun kelengkapan fasilitas CIQS. Ketiga PLBN di Kalimantan
Barat diresmikan oleh Presiden pada akhir 2016 dan awal 2017.
Berdasarkan observasi di PLBN Terpadu Entikong pada Mei
2017, terlihat bahwa PLBN ini secara fisik lebih bagus dan lebih megah
dibandingkan Pos Lintas Batas Tebedu di sisi Malaysia. Warga yang
ingin melintas batas harus mengikuti prosedur pemeriksaan imigrasi
dan bea cukai di sisi Indonesia, kemudian pemeriksaan imigrasi dan
bea cukai di sisi Malaysia. Demikian juga sebaliknya jika hendak pulang. Proses pemeriksaan tidak terlalu ketat. Ada beberapa orang yang
dapat keluar masuk tanpa diperiksa paspornya karena sudah akrab
dengan petugas dari sisi Indonesia dan Malaysia. Di satu sisi, hal ini
menjadi kemudahan bagi warga lokal perbatasan yang intensitas lintas
batasnya tinggi, seperti sopir travel. Di sisi lain, hal tersebut memperbesar potensi kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba
dan TKI ilegal, mengingat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia
rawan akan dua kejahatan tersebut. Oleh karena itu, pemeriksaan
fisik sesuai dengan prosedur seharusnya tetap dilakukan walaupun
terhadap orang yang sudah dikenal.
Konektivitas kelembagaan memang sudah cukup baik, tetapi
masih dapat ditingkatkan. Merujuk pada hasil penelitian P2P-LIPI
pada 2015 tentang kerja sama subregional Greater Mekong Subregion,
prosedur lintas batas dapat dipermudah dan dipersingkat melalui mekanisme Cross-Border Transport Agreement (CBTA), yakni menyatukan pemeriksaan CIQ dari dua negara dalam satu atap kantor. Dengan
demikian, pemeriksaan dokumen dan barang pelintas batas cukup
 rosedur
dilakukan sekali saja.28 Cara yang lain dapat mencontoh p
yang diterapkan di pos lintas batas (border check point) Sungai Tujuh,
Brunei Darussalam, yang berbatasan dengan Miri, Malaysia. Di tempat ini, sistem pemeriksaannya dapat dikatakan bersifat drive thru
karena penumpang tidak perlu turun dari kendaraan.29 Petugas hanya
melakukan pemindaian (scanning) terhadap paspor atau dokumen
28

29

Awani Irewati, ed., Dinamika Kerja Sama Subregional di Asia Tenggara: Greater
Mekong Subregion (Jakarta: LIPI Press, 2018): 133.
Berdasarkan pengamatan langsung di Sungai Tujuh, Brunei Darussalam.
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lain para pelintas sehingga prosesnya lebih cepat dan mengurangi
potensi antrean seperti yang masih terlihat di PLB Entikong. Dua
cara tersebut (mekanisme CBTA dan pemeriksaan drive thru) dapat
diadaptasi oleh Indonesia dan BIMP-EAGA untuk dijadikan standar
di seluruh pos lintas batas di subregional ini.
Dari sisi konektivitas antarmasyarakat, interaksi antarmasyarakat
lintas negara difasilitasi dengan aturan bebas visa yang berlaku di
seluruh negara ASEAN karena BIMP-EAGA menjadi bagian di
dalamnya. Warga perbatasan dapat menggunakan pas lintas batas
(dokumen yang lebih sederhana dibanding dengan paspor) yang dapat
digunakan untuk mengunjungi wilayah negara tetangga hingga jarak
lima kilometer dari garis perbatasan. Pintu keluar masuknya pun lebih
banyak, tidak hanya terbatas pada tiga PLBN yang telah disebutkan.
Mekanisme ini tidak diatur di dalam BIMP-EAGA, tetapi dituangkan
dalam perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia.30 Sementara itu, warga
di luar kecamatan perbatasan dapat menggunakan paspor untuk
melakukan kunjungan sosial sampai 30 hari.
Konektivitas antarmasyarakat juga difasilitasi oleh kehadiran
transportasi umum, yakni bus lintas batas. Menurut Pemerintah Pro
vinsi Kalimantan Barat, angkutan lintas batas tersebut memperlancar
pergerakan penumpang antarnegara sehingga lebih mendekatkan
masyarakat serumpun dari tiga negara yang berbatasan, yaitu
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, baik dari segi sosial,
ekonomi, maupun kebudayaan.31 Namun, potensi dampak negatif dari
lancarnya angkutan lintas batas ini perlu diantisipasi. Berdasarkan
pengamatan di lapangan, banyak warga Kalimantan Barat yang menggunakan bus lintas negara menuju Malaysia. Izin mereka hanya untuk
kunjungan sosial. Namun, pada kenyataannya, banyak dari mereka
turun di lahan perkebunan sawit dan bekerja di sana atas ajakan te30

31
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Dituangkan dalam “Basic Arrangement on Border Crossing between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia, 26 Mei 1967.”
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Per
kembangan Kerja Sama Ekonomi Subregional BIMP-EAGA di Provinsi Kalimantan
Barat (Pontianak: Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
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man yang sudah bekerja lebih dahulu. Saat 30 hari masa kunjungan
sudah terlewat dan mereka tidak juga kembali ke Indonesia, status
mereka menjadi pekerja ilegal yang rentan di hadapan hukum. Oleh
karena itu, perlu upaya pencegahan yang serius agar angkutan lintas
batas ini tidak disalahgunakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan p
 elarangan penurunan penumpang di sembarang tempat,
seperti perkebunan sawit; dan hanya boleh menurunkan penumpang
di tempat resmi, seperti terminal, agar data penumpang dapat terlacak.
Walaupun masih ada beberapa kendala dan potensi masalah,
secara umum pembangunan konektivitas fisik, kelembagaan, dan
antarmasyarakat dalam koridor ekonomi Borneo Barat di sisi
Indonesia (Kalimantan Barat) sudah cukup baik. Sebagai akibat dari
konektivitas tersebut, pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat
juga ikut terdorong. Menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
salah satu hasil konektivitas adalah pertumbuhan ekonomi di sana
meningkat 5,22%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional
(5,02%) pada 2016. Hasil konektivitas lainnya adalah kontrak pembelian listrik dari PLN Sarawak Malaysia pada 2016 yang mencapai
230 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah perbatasan
(Sambas dan Bengkayang) dan mengurangi konsumsi bahan bakar
minyak untuk kelistrikan di Kalimantan Barat.32 Dampak positif ini
sebenarnya dapat dimaksimalkan lagi dengan melakukan beberapa
perbaikan. Sebagai contoh, menurut salah satu pegiat UKM BIMPEAGA di Kalimantan Barat, program-program UKM di BIMP-EAGA
bersifat parsial dan jangka pendek dalam satu periode kepengurusan
saja. Untuk mengatasi hal ini, program yang dijalankan seharusnya
bersifat menyeluruh dan berkelanjutan/lintas kepengurusan. Jangan
lagi ada masalah ganti orang yang mengurus menjadi koordinator
kluster UKM, ganti pula programnya.33
32
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Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Laporan
Perkembangan, 8–9; Kabag Kerja sama dan Pengelolaan Perbatasan Asisten I
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, wawancara oleh penulis di Pontianak (3 Mei 2017).
Hasil wawancara dengan pegiat UMKM BIMP-EAGA di Kalimantan Barat yang
pernah menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan kluster UMKM BIMPEAGA.

Indonesia dalam Pembangunan ...

69

2. Koridor Ekonomi Borneo Timur
Koridor ekonomi Borneo Timur melintasi wilayah Sarawak, Kalimantan Utara, hingga Kalimantan Timur. Beberapa kota utamanya
adalah Tawau (Sarawak), Tarakan (Kalimantan Utara), Samarinda dan
Balikpapan (Kalimantan Timur), Banjarmasin (Kalimantan Selatan),
serta Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Namun, penulis berfokus
pada Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang dekat dengan
Tawau Malaysia, yang jalur transportasi umumnya sudah terbangun.
Dari sisi konektivitas fisik, jalur transportasi darat di beberapa
pos lintas batas di Kalimantan Utara masih belum terbangun dengan
baik. Menurut Bagian Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara, akses
menuju pintu keluar-masuk Malaysia (misalnya Simanggaris) harus
dilalui dengan jalan darat, dilanjutkan dengan jalur sungai hingga
sekitar empat jam. Untuk jalur transportasi udara, sudah ada pener
bangan langsung dari Tawau menuju Tarakan yang dilayani oleh
maskapai MasWings dari Malaysia. Dari Tarakan, terdapat pener
bangan lanjutan ke Balikpapan, Jakarta, dan Surabaya.34 Adapun untuk
transportasi laut, sudah terdapat kapal cepat rute Tarakan-Tawau
dan Nunukan-Tawau. Yang mengherankan, tidak terdapat kapal pe
numpang rute Sebatik-Tawau padahal Sebatik lebih dekat ke Tawau
dibandingkan ke Nunukan. Hal ini diakibatkan oleh ditutupnya
pos lintas batas Sei Pancang di Pulau Sebatik bagi penumpang dan
hanya dibolehkan untuk barang. Alasannya, Malaysia keberatan kapal
penumpang yang selama ini digunakan tidak sesuai dengan standar
internasional. Akibatnya, warga Pulau Sebatik yang ingin menuju ke
Tawau secara resmi harus menyeberang ke Pelabuhan Tunontaka di
Nunukan hingga tiga jam, kemudian menaiki feri ke Tawau selama
tiga jam. Padahal jarak Sebatik-Tawau hanya sekitar setengah jam.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika sebagian warga Sebatik
memilih melintasi batas secara ilegal.35
34
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Kabid Ekonomi dan Litbang Bappeda Tarakan, wawancara oleh penulis (12 Mei
2017).
Sandy Nur Ikfal Raharjo, ed., Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil
Terluar: Studi Kepulauan Marore dan Pulau Sebatik (Jakarta: LIPI Press, 2017),
89.
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Dari sisi konektivitas kelembagaan, berdasarkan pengalaman pe
nulis menggunakan jalur transportasi udara Tawau-Tarakan, terdapat
perbedaan yang signifikan antara proses pemeriksaan di Bandara
Tawau dengan di Bandara Juwata-Tarakan. Di Bandara Tawau,
proses keimigrasian dilayani oleh beberapa pos sekaligus sehingga
lebih cepat. Sementara itu, di Juwata, proses keimigrasian untuk
penumpang hanya dilayani oleh satu pos (dari dua pos yang ada).
Akibatnya, terjadi antrean panjang dan proses pengecapan paspor
membutuhkan waktu lebih dari 30 menit. Hal ini dapat merugikan,
terutama bagi penumpang yang harus melanjutkan penerbangan ke
kota lain. Mengenai jalur transportasi laut, kondisi kontras terjadi di
Pelabuhan Tunontaka Nunukan dan di Pelabuhan Tawau. Di Pela
buhan Tunontaka, proses keimigrasian berlangsung cepat dan dilayani
oleh beberapa pos. Pos-pos tersebut membagi klasifikasi penumpang
antara yang menggunakan paspor dan yang menggunakan pas lintas
batas. Sementara itu, di Pelabuhan Tawau, terjadi antrean cukup panjang karena adanya proses penimbangan barang bawaan penumpang.
Barang penumpang yang melebihi 10 kilogram akan dikenakan biaya
tambahan per kilogramnya. Hal tersebut tidak terjadi di Pelabuhan
Tunontaka Nunukan. Ketika hal tersebut ditanyakan ke petugas
imigrasi Malaysia di Pelabuhan Tawau, mereka mengatakan jika hal
tersebut dilakukan oleh pihak swasta pengelola Pelabuhan Tawau,
bukan oleh negara. Terlepas dari siapa pun pihak yang melakukannya,
prosedur tersebut telah menghambat kelancaran arus penumpang.
Oleh karena itu, perlu ada standardisasi dan penyederhanaan prosedur
keimigrasian (dan CIQS secara keseluruhan) di Pelabuhan Tawau,
Pelabuhan Nunukan, dan pelabuhan-pelabuhan lintas batas lainnya.
Hal ini tentunya dapat didiskusikan dan disepakati dalam kerangka
BIMP-EAGA.
Dari sisi konektivitas antarmasyarakat, kehadiran transportasi
lintas batas laut dan udara menyebabkan interaksi masyarakat antar
negara di koridor ekonomi Borneo Timur semakin intensif. Arus lalu
lintas yang terjadi lebih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang
ke Tawau dibanding warga negara Malaysia yang ke Nunukan dan
sekitarnya (Lihat Tabel 3.2). Setiap hari, banyak warga Indonesia yang
pergi Tawau untuk menjual berbagai komoditas, seperti pisang dan
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ikan. Sebagian lagi pergi ke Tawau untuk berbelanja barang-barang
kebutuhan sehari-hari untuk kemudian dijual lagi di Nunukan. Ada
pula warga Nunukan yang pergi ke Tawau untuk berobat. Sebaliknya,
warga dari Malaysia pergi ke Nunukan dan Tarakan untuk melakukan bisnis, yakni mencari bahan baku untuk restoran mereka di
Malaysia.36 Namun, yang paling banyak adalah warga Malaysia yang
datang ke Indonesia untuk pulang kampung dan mengunjungi sanak
keluarga. Hal ini terjadi karena banyak warga negara Malaysia yang
hidup di Tawau merupakan keturunan orang Indonesia, terutama
bersuku Bugis, Jawa, dan Timor. Jadi, tidak mengherankan jika bahasa
yang digunakan saat khotbah Jumat dan di pasar lebih mirip bahasa
Indonesia dibandingkan bahasa Melayu Semenanjung Malaya.
Sebagai akibat dari terbangunnya konektivitas di koridor ekonomi
Borneo Timur, perekonomian di Kalimantan Utara semakin maju.
Dari sisi perdagangan, warga Nunukan, Tarakan, hingga Balikpapan
dapat menikmati barang-barang produksi Malaysia yang relatif lebih
murah dibandingkan barang-barang sejenis produksi dalam negeri,
mulai dari produk susu, makanan ringan, hingga liquid petroleum
gas (gas LPG). Kalangan pemerintahan pusat di Jakarta banyak yang
mengkhawatirkan bahwa hal tersebut menunjukkan ketergantungan
masyarakat perbatasan yang besar terhadap Malaysia. Namun, hal
yang sebaliknya juga terjadi. Ketika dilakukan observasi di Pasar
Tawau, banyak produk Indonesia yang dijual di sana, mulai dari
produk industri rumah tangga, makanan ringan, hingga obat-obatan
herbal. Dengan kata lain, sebenarnya terjadi saling ketergantungan
di antara masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia di koridor
ini. Demikian pula untuk ekspor produk unggulan. Kota Tarakan
mengekspor ikan beku dan segar ke Malaysia (serta Uni Emirat Arab
dan Arab Saudi) sebanyak 4.121,07 ton pada 2016, meningkat pesat
dari tahun 2015 yang sebesar 822,59 ton.37
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Kasubbid Pertanian dan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tarakan, wawancara oleh
penulis (13 Mei 2017).
Kasubbid Pertanian dan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tarakan, wawancara oleh
penulis (13 Mei 2017).
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Dampak konektivitas tersebut tidak hanya dirasakan oleh Kalimantan Utara, tetapi juga oleh Kalimantan Timur. Objek wisata Pulau
Derawan dan Pulau Maratua menjadi sasaran kerja sama pengem
bangan pariwisata dalam kerangka BIMP-EAGA. Selain itu, Bandara
Sepinggan di Balikpapan ditetapkan sebagai pintu gerbang lalu lintas
udara untuk hubungan ekonomi subregional BIMP-EAGA di Pulau
Kalimantan, bersama-sama dengan Bandara Supadio di Pontianak.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding
on Expansion on Air Linkage pada 2007. Pelabuhan Balikpapan juga
ditetapkan sebagai satu di antara 21 pelabuhan utama BIMP-EAGA.
Ada pula program produksi benih padi hibrida di Kabupaten Berau
seluas 1.200 hektare yang merupakan kerja sama antara PT SHS
I ndonesia dengan SL Agritech Philippines.38 Program tersebut mencerminkan kontribusi BIMP-EAGA Business Council bagi pengembangan
perekonomian di Kalimantan Timur.

3. Koridor Ekonomi Sulu Sulawesi
Koridor ini menjadi koridor maritim terbesar di BIMP-EAGA yang
meliputi wilayah di sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Koridor
ini meliputi Sabah di Malaysia, Palawan dan Mindanao di Filipina,
serta Sulawesi Utara di Indonesia.39 Koridor ini sebenarnya sudah
sejak dahulu menjadi jalur lintas niaga, jauh sebelum BIMP-EAGA
terbentuk, bahkan sebelum negara Indonesia dan Filipina berdiri.
Jalur ini telah digunakan oleh pelaut Portugis dan Spanyol untuk
mencari rempah-rempah di Maluku.40
Dari sisi konektivitas fisik, berdasarkan pengamatan yang di
lakukan pada Juli 2017, jalan darat yang menjadi bagian koridor
ekonomi ini adalah jalur Manado-Bitung di Provinsi Sulawesi Utara.
Kondisi jalan yang dekat dengan Manado berada dalam kondisi baik,
bahkan sedang diperlebar. Ada pula proyek jalan tol Manado-Bitung
38

39
40

Sekretariat BIMP-EAGA Kalimantan Timur, BIMP-EAGA dan Kegiatan Kerja
Sama Kalimantan Timur (Samarinda: Sekretariat BIMP-EAGA Kalimantan Timur,
2015), 22.
Lord dan Tangtrongita, “BIMP-EAGA Investment,” 7–8.
Alex J. Ulaen, Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 2003), 28..
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yang sedang dikerjakan. Namun, di ruas tengah hingga mendekati
kota Bitung, beberapa segmen jalan dalam kondisi rusak, bahkan
terdapat jembatan yang putus saat itu. Akibatnya, kendaraan harus
memutar ke jalan alternatif yang lebih sempit. Padahal, jalur ini sangat
strategis untuk distribusi barang dari Manado-Bitung dan sebaliknya.
Proyek pelebaran jalan dan pembangun jalan tol ini diharapkan dapat
mengatasi hambatan tersebut.
Untuk transportasi udara, tidak ada rute penerbangan komersial
langsung dari Manado ke wilayah Mindanao-Palawan di Filipina
maupun Sabah di Malaysia per Juli 2017. Dahulu pernah ada rute
Manado-Davao yang dilayani Sriwijaya Air, tetapi ditutup beberapa tahun lalu karena rendahnya tingkat okupansi penumpang. Transportasi
udara yang ada justru dari Manado ke beberapa kota di Tiongkok
yang dilayani Lion Air. Akibatnya, warga Manado yang akan pergi ke
Davao harus memutar ke Jakarta dan Manila terlebih dahulu.
Untuk transportasi laut, jalur transportasi lintas batas untuk
penumpang antara Sulawesi Utara dan Mindanao masih belum
ada. Kapal-kapal perintis yang melayani bagian utara provinsi ini
hanya sampai di pulau-pulau perbatasan, seperti Miangas dan
Marore. Warga perbatasan yang akan menyeberang ke Pulau Balut
atau Sarangani dan Kota General Santos di Filipina Selatan biasanya
menggunakan perahu (pumpboat) pribadi berukuran kecil di bawah 1
Gross Ton (GT) dengan waktu tempuh sekitar dua jam. Adapun untuk
transportasi barang, diluncurkan kapal roro rute Davao-General
Santos-Bitung pada 29 April 2017 di Davao, dan tiba di Bitung pada
2 Mei 2017. Idealnya, kapal roro datang setiap 2–3 minggu sekali ke
Bitung. Namun, sejak peresmiannya hingga September 2017, kapal
belum datang lagi. Hal ini kemungkinan terjadi karena tidak adanya
komoditas yang dapat dibawa dari Davao ke Bitung, demikian juga
sebaliknya. Sebagai contoh, harga beli komoditas jagung di Filipina
lebih tinggi dibandingkan harga beli jagung jika diekspor ke Bitung.
Dengan kata lain, belum ada comparative advantage yang dibangun
dalam perdagangan Davao-Bitung. Tiap-tiap daerah masih memiliki
komoditas serupa. Hambatan lainnya adalah harga per kontainer yang
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Tabel 3.2 Lalu Lintas Penumpang dan Kapal di Nunukan Tahun 2014
LALU LINTAS PENUMPANG
BULAN

WNI

WNA

LALU LINTAS KAPAL
KAPAL LAUT
WNI
WNA
BRK
DTG
BRK
DTG

BRK

DTG

BRK

DTG

JANUARI

10.674

10.914

819

661

81

80

60

60

FEBRUARI

9.189

10.354

764

749

79

78

53

53

MARET

10.484

11.145

780

926

75

76

65

65

APRIL

8.641

8.988

732

786

70

68

42

42

MEI

11.177

9.450

750

1.016

97

95

45

44

JUNI

7.890

9.706

1.191

1.218

76

77

56

56

JULI

12.366

11.836

575

973

69

69

62

62

AGUSTUS

11.792

10.267

1.079

1.151

73

72

63

66

SEPTEMBER

11.124

9.672

835

921

69

70

61

61

OKTOBER

10.409

9.066

960

905

59

59

54

54

NOVEMBER

11.108

9.262

828

2.196

63

62

72

71

DESEMBER

9.939

10.442

3.050

2.188

59

59

54

54

JUMLAH

124.793

121.102

12.363

13.690

870

865

687

688

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan (2016), dikutip dari Sandy Nur Ikfal Raharjo, (ed.),
Ketahanan Sosial, 152.

dianggap masih terlalu mahal, yakni 700 US$/TEU.41Isu keberlanjutan
ini juga sebenarnya sudah menjadi perhatian Sekretariat Nasional
BIMP-EAGA Indonesia. Dari data mereka, ada tiga hal yang dapat
dilakukan untuk mengatasi mandeknya roro Bitung-Davao, yaitu
insentif, promosi rute, dan load factor.42
41

42

Sekretariat Daerah BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Utara di Manado, wawancara
oleh penulis (21 Juli 2017).
Sekretaris Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian “Perkembangan Kerja sama BIMP-EAGA 2017,” di
sampaikan dalam Rapat Konsolidasi dengan Pemerintah Daerah dan Pembahasan
Usulan Proyek Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) BIMP-EAGA,
Manado, 13 Juni 2017.
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Dari sisi konektivitas kelembagaan, ada perjanjian prosedur ke
giatan lintas batas antara Indonesia dan Filipina. Perjanjian tersebut
dibuat secara bilateral sebelum BIMP-EAGA terbentuk, yakni dalam
Border Crossing Agreement 1956.43 Perjanjian ini mengizinkan warga
perbatasan pemilik pas lintas batas untuk melakukan kegiatan bisnis,
kunjungan keluarga, ziarah keagamaan, dan/atau rekreasi ke negara
tetangga. Selain itu, ada pula Border Trade Agreement 1974, yang memberi kelonggaran berupa pembebasan bea masuk bagi barang bawaan
penumpang yang nilainya tidak lebih dari 150 US$ per perahu (vessel)
atau 1500 US$ per kumput (boat) untuk satu kali perjalanan. Kuota ini
kemudian dinaikkan menjadi 250 US$ berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010.44 Untuk memfasilitasi kegiatan
lintas batas tersebut, dibangun Pos Lintas Batas Miangas dan Marore
di sisi Indonesia serta Mabila di sisi Filipina.45 Namun, pos lintas batas
tersebut hanya dapat digunakan untuk pemegang pas lintas batas dan
belum dapat memfasilitasi pemegang paspor. Padahal, potensi lintas
batas sangat besar mengingat terdapat komunitas diaspora Indonesia
(warga keturunan Sangihe-Talaud) dalam jumlah besar yang hidup
di Filipina Selatan. Hal ini menjadi peluang bagi BIMP-EAGA untuk
dapat membantu masyarakat perbatasan Indonesia-Filipina agar lebih
sejahtera dengan memfasilitasi pembukaan pos lintas batas yang dapat
digunakan, baik untuk pemegang pas lintas batas maupun paspor.
Dari sisi konektivitas antarmasyarakat, terdapat hubungan sosial
yang kuat antara masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara dengan masyarakat
Filipina Selatan. Seperti telah disinggung, terdapat komunitas diaspora
Indonesia di sana, yang jumlahnya diperkirakan hingga 35.000 jiwa,

43

44

45
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Lengkapnya “Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing
Arrangement Between the Republic of Indonesia and the Republic of the
Philippines, 4 Juli 1956.”
Menteri Keuangan, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010
tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,
Pelintas Batas, dan Barang Kiriman,” 2010.
“Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, 8 Agustus 1974.”
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tetapi yang tercatat secara resmi hanya 7.946 orang.46 Berdasarkan
wawancara dengan warga pelintas batas di Marore, mereka mempunyai keluarga di Pulau Balut sehingga sering saling berkunjung.
Hubungan yang baik tidak hanya terjalin di level masyarakat, tetapi
juga antarpemerintah lokal. Beberapa kali pada saat perayaan hari
kemerdekaan Filipina, pemerintah lokal di Balut mengundang aparat
pemerintah Kecamatan Kepulauan Marore untuk berkunjung ke sana.
Hal ini juga dapat terwujud karena walikota/mayor Balut merupakan
keturunan orang Sangir, Indonesia. Konektivitas antarmasyarakat
ini dapat ditingkatkan lagi, mengingat di bagian lebih utara dari
Pulau Balut dan Sarangani (seperti Marawi), banyak warganya yang
merasa sebagai keturunan Sriwijaya, bahkan ada daerah yang bernama
Palembang.47 Dalam hal ini, BIMP-EAGA diharapkan dapat berperan
lebih besar dalam membangun konektivitas di perbatasan IndonesiaFilipina.
Sebagai hasil dari konektivitas yang dibangun di Koridor Eko
nomi Sulu Sulawesi, perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara
pun ikut terdampak secara positif walaupun signifikansinya masih
perlu diteliti lebih lanjut. Sebagai contoh, ada berbagai pertemuan
BIMP-EAGA di Manado (Pertemuan Menteri Transportasi tahun
2008, Pertemuan Eco-Tourism 2008, dan Pertemuan Tingkat Menteri
pada 2014) yang turut menggeliatkan sektor pariwisata di Sulawesi
Utara. Pulau Manado Tua juga ditetapkan sebagai Sea-Community
Based Ecotourism dalam kerangka BIMP-EAGA. BIMP-EAGA juga
membantu penelitian pembangunan tol Manado-Bitung. Selain itu,
ada dua proyek yang diusulkan untuk BIMP-EAGA Vision 2025,
yaitu Integrated Coconut Industry for Small Holder Farmers dan Corn
Post Harvest Handling, yang dikoordinasikan dengan pihak Filipina

46

47

Rolando Talampas, “Indonesian Diaspora Identity Construction in a Southern
Mindanao Border Crossing,” Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia
51, no.1 (2015): 130–162.
Berdasarkan penuturan seorang mantan dosen di Filipina Selatan pada seminar
intern Pusat Penelitian Politik LIPI 24 Oktober 2017.
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dan pembiayaannya direncanakan dari Tiongkok dan Japan-ASEAN
Investment Fund.48
Berdasarkan penjelasan tentang tiga koridor ekonomi yang melalui
Indonesia tersebut, dapat dikatakan bahwa koridor ekonomi telah
berperan positif dalam membangun konektivitas provinsi-provinsi di
Indonesia dengan wilayah negara tetangga yang menjadi bagian BIMPEAGA. Konektivitas yang sudah dibangun bukan hanya secara dimensi
fisik, melainkan juga kelembagaan dan antarmasyarakat. Walaupun
demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi, sekaligus
menjadi target program kerja sama BIMP-EAGA pada masa depan.

E. Tantangan Aktivitas Lintas Negara
Pembangunan di Indonesia bagian timur, khususnya yang terkait
dengan perairan dan perbatasan, menghadapi tantangan besar dalam
hal kejahatan transnasional. Terkait isu strategis keamanan, terdapat
ancaman terhadap keamanan perbatasan darat dan laut Indonesia.
Negara berkepentingan menjaga lintas batas darat dan keamanan
jalur lintas laut (sealine of communication/SLOC) dari ancaman teroris
dan pembajakan, pencurian sumber kekayaan alam, penyelundupan
barang, narkoba dan orang (illegal drugs and people trafficking). Dalam
konteks menjaga keamanan, beberapa negara melakukan penguatan
keamanan dan kerja sama keamanan bersama di kawasan perbatasan.
Kerja sama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran
hukum di perbatasan sebenarnya belum optimal. Setidaknya, masih
banyak nelayan asing, terutama dari Filipina yang melakukan kegiatan
penangkapan tanpa izin karena ketidaktahuan batas laut antara kedua
negara atau karena batas kedua negara memang masih disengketakan.
Pembicaraan bilateral untuk mengatasi permasalahan terkait dengan
negara tetangga perlu dilakukan mengingat sumber daya yang telah
dicuri selama ini merugikan negara dalam jumlah besar. Ada beberapa
persoalan sengketa perbatasan yang cukup mengusik harmonisasi
antarnegara maupun keamanan kawasan. Pertama, s engketa Indonesia
48
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Sekretariat Daerah BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Utara di Manado, wawancara
oleh penulis (21 Juli 2017).
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dan Malaysia mengenai garis perbatasan di perairan Laut Sulawesi
(batas laut teritorial dan batas landas kontinen, terutama mengenai
blok Ambalat) setelah perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan
dan Ligitan serta garis perbatasan di Pulau Kalimantan.49 Kedua,
konflik historis antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Filipina
atas wilayah Sabah. Ketiga, perbedaan pendapat antara Malaysia dan
Brunei mengenai batas wilayah tak bertanda di daratan Sarawak,
Malaysia Timur, serta batas wilayah perairan zona ekonomi eksklusif.
Indonesia berinisiatif melakukan pengamanan wilayah perbatasan lautnya dengan bekerja sama dalam operasi gabungan antara
Indonesia-Filipina-Malaysia di Laut Sulu, yang diluncurkan pada 19
Juni 2017 dari Pulau Tarakan di Kalimantan Utara. Inisiatif tersebut
adalah bagian dari upaya memerangi terorisme dan kejahatan trans
nasional di Laut Sulu. Langkah tersebut berawal ketika teroris Maute
dan Abu Sayyaf, yang berbasis di Pulau Mindanao, menculik puluhan
wisatawan, nelayan, dan pelaut di perairan sekitar Kepulauan Sulu,
Filipina. Puncaknya, terjadi bentrokan di Kota Marawi antara angkatan bersenjata Filipina dan ratusan militan dari kelompok teroris
Maute dan Abu Sayyaf. Patroli maritim trilateral diresmikan dalam
sebuah upacara yang dihadiri oleh Menteri Pertahanan Indonesia
(Ryamizard Ryacudu), Menteri Pertahanan Malaysia (Hishammuddin
Hussein), dan Sekretaris Pertahanan Filipina(Delfin Lorenzana), di
Pangkalan Angkatan Laut Tarakan.50
Sebagai bagian dari semangat sentralitas ASEAN, khususnya
bidang keselamatan dan keamanan laut dan menjaga stabilitas di
kawasan, operasi gabungan dinyatakan sebagai hal yang mendesak.
Operasi ini untuk menghadapi ancaman non-tradisional di perairan
regional, seperti pembajakan, penculikan, terorisme, dan kejahatan
49

50

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Lampiran Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun
2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan negara Tahun 2015–2019
(Jakarta: BNPP, 2015), 152.
Francis Chan dan Wahyudi Soeriaatmadja, “Indonesia, Malaysia, Philippines
Launch Joint Operations in Sulu Sea to Tackle Terrorism, Transnational Crime,”
The Straits Times, 19 Juni 2017, diakses pada 13 Agustus 2017, http://www.straitstimes.com/asia/indonesia-malaysia-and-philippines-launch-joint-operationsin-sulu-sea-to-tackle-terrorism.
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transnasional lainnya. Meskipun sebagian besar operasi gabungan
ini berbasis di maritim (Angkatan Laut), Angkatan Udara, dan
Angkatan Darat juga diharapkan terlibat dalam mengamankan Laut
Sulu, yang terletak di timur laut Pulau Kalimantan dan barat daya
Filipina. Pusat Komando Laut (Marine Command Center/MCC) untuk
mengoordinasikan patroli bersama juga didirikan di Tarakan, serta
Tawau di Sabah, Malaysia, dan Bongao, ibu kota Provinsi Tawi-Tawi
di Filipina.51
Pada akhirnya, tantangan keamanan di subregional BIMP-EAGA
menjadi pengingat bahwa BIMP-EAGA tidak hanya berfokus pada
kerja sama ekonomi. Namun, perlu ada jaminan stabilitas politik
dan keamanan agar pertumbuhan ekonomi di subregional dapat
berjalan baik. BIMP-EAGA dapat meminta bantuan ASEAN untuk
melaksanakan fungsi bidang pertahanan-keamanan tersebut melalui
ASEAN Political-Security Community. Alternatif lainnya, BIMP-EAGA
menambahkan pertahanan-keamanan sebagai bidang kerja sama
mereka dan menjadi klaster tersendiri, di samping bidang-bidang
yang sudah ada selama ini.

F. Kesimpulan
Indonesia sudah melibatkan diri dalam kerja sama ekonomi sub
regional BIMP-EAGA sejak BIMP-EAGA terbentuk pada 1994.
Kepentingan Indonesia adalah mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang selama ini tertinggal dari kawasan barat. Oleh karena itu, 15 provinsi dilibatkandalam
BIMP-EAGA yang meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan,
Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua.
Dalam kebijakannya, Indonesia telah mendirikan Sekretariat
Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional (Seknas) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berkedudukan di
Jakarta. Seknas ini membawahi IMT-GT dan BIMP-EAGA. Pemilihan
lokasi di Jakarta tentu mempertimbangkan kemudahan dalam ber
koordinasi. Namun, perlu juga dipertimbangkan kemungkinan
penempatan Seknas di salah satu ibu kota provinsi yang dilibatkan.
51
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Chan dan Soeriaatmadja, “Indonesia, Malaysia.”
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Dalam konteks ini, Indonesia dapat mencontoh Filipina yang menem
patkan Seknas-nya di Mindanao (Mindanao Development Authority)
sehingga rasa kepemilikan daerah terhadap BIMP-EAGA dapat
diperbesar. Namun, pemilihan lokasi tersebut harus berdasarkan
kesepakatan dari 15 provinsi tersebut agar tidak timbul kecemburuan
di kemudian hari.
Selain mendirikan Seknas, Pemerintah Indonesia juga melibatkan
diri dalam berbagai klaster kerja sama, mulai dari sumber daya alam,
transportasi, infrastruktur dan ICT, pariwisata, hingga UMKM. Dalam
hal konektivitas, Indonesia juga melibatkan diri dalam program pembangunan tiga koridor ekonomi, yaitu Borneo Barat, Borneo Timur,
dan Sulu-Sulawesi.
Keterlibatan Indonesia dalam tiga koridor tersebut telah mendorong peningkatan konektivitas wilayah Indonesia, terutama kawasan
perbatasan, dengan negara tetangga. Konektivitas yang terbangun
tidak hanya fisik, tetapi juga kelembagaan dan antarmasyarakat.
Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi
agar dapat memaksimalkan potensi konektivitas tersebut, yaitu penyederhanaan proses custom, immigration, quarantine, and security
(CIQS) di pos lintas batas, pembukaan rute penerbangan langsung
antarnegara anggota, dan konsistensi serta keseriusan dalam melaksa
nakan program yang sudah dirancang.
Melihat fakta-fakta tersebut, optimisme perkembangan kerja sama
BIMP-EAGA di masa depan sebenarnya cukup tinggi. Untuk menjaga
momentum tersebut, kehendak politik yang kuat dari Pemerintah
Indonesia dan pemerintah negara-negara anggota lainnya harus terus
dijaga. Selain itu, mengingat rawannya subregional BIMP terhadap
kejahatan transnasional hingga aksi terorisme radikal, BIMP-EAGA
perlu memikirkan solusi untuk persoalan-persoalan keamanan lin
tas batas tersebut agar momentum pertumbuhan pembangunan di
subregional dapat terus berkelanjutan.
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Sumber: Chan dan Soeriaatmadja (2017)

Gambar 3.4 Peta Wilayah Operasi Gabungan Angkatan Laut Indonesia-MalaysiaFilipina
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BAB V
MALAYSIA DALAM PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS DI BIMP-EAGA
Awani Irewati

A. Pentingnya Kerja Sama Subregional BIMP-EAGA
Salah satu hal yang mendorong ketertarikan kuat Malaysia pada kerja
sama subregional BIMP-EAGA adalah keinginan memajukan dan
membangun dua negara bagian Malaysia di Semenanjung Timur, yaitu
Sarawak dengan ibu kotanya Kuching dan Sabah dengan ibu kotanya
Kinabalu. Bentuk-bentuk kerja sama subregional, seperti (IndonesiaMalaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), Greater Mekong
Subregion(GMS), dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine East
Asia Growth Area (BIMP-EAGA) dibentuk berdasarkan k eyakinan
dan keseriusan negara-negara anggota untuk saling memajukan ka
wasan dengan membangun jalur konektivitas antarnegara sebagai
fondasi utama. Bentuk kerja sama segitiga pertumbuhan telah menjadi
strategi pembangunan inovatif yang digunakan negara-negara Asia
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.1 Selain itu, strategi tersebut
diyakini sejalan dengan tren global menuju perdagangan yang lebih
terbuka.2
1

2

Paul G. Dominguez, “Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina East Asia
Growth Areas (BIMP-EAGA),” Asian Review of Public Administration Vol. XI,
No.1 (1999), 37.
Dominguez, “Brunei Darussalam”, 36.
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Salah satu contoh keberhasilan kerja sama subregional dapat dilihat
pada kelangsungan pembangunan kerja sama GMS di ASEAN utara,
yaitu Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, dan dua provinsi
Tiongkok (Yunan dan Guangxi Zhou). Meski antarnegara anggota
tidak sama tingkat kemajuan dan pertumbuhan ekonominya, beberapa
koridor ekonomi yang telah selesai dibangun setidaknya memudahkan
negara-negara tersebut untuk saling terhubung demi mobilitas dan kemudahan akses bagi, orang, barang, dan modal dalam lintas perbatasan.
Dalam BIMP-EAGA, negara anggota mengajukan kawasankawasan yang secara fisik berdekatan satu sama lain, tetapi berpotensi
untuk ditumbuhkembangkan atas dasar kemampuan kawasan itu
sendiri. Seluruh wilayahNegara Brunei Darussalam menjadi pengembangan kawasan ini, sedangkan Indonesia mengajukan 15 provinsi di
Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Malaysia mengajukan dua
negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah, dan teritorial federal Labuhan
(the federal territorial of Labuhan); sementara Filipina memasukkan
Mindano dan Palawan.
Semua negara anggota tidak berada dalam satu daratan seperti
negara-negara yang mengikuti kerja sama subregional Mekong
(Greater Mekong Subregion), tetapi terpisah dalam bentuk kepulauan.
Hal ini tentunya membawa dampak tersendiri bagi negara-negara
yang terlibat dalam BIMP-EAGA. Sebagai contoh, Indonesia dengan
lokasi 15 provinsi yang tersebar di pulau-pulau lain (lihat Gambar 5.1)
menghadapi tantangan tersendiri dalam pembangunan konektivitas
laut maupun udara. Sementara itu, Malaysia memiliki dua negara
bagian yang terhubung dalam satu daratan dengan Kalimantan Barat,
Brunei, dan terhubung laut dengan Mindanao, dan sebagian pulau
di Kalimantan Utara.
Bagian ini mengulas kebijakan Malaysia dalam BIMP-EAGA
dengan melihat bagaimana kebijakan ekonomi nasional ditetapkan
berdasarkan periodesasi, dan bagaimana kebijakan dan implementasi
di dua negara bagian itu terkait dengan pembangunan dalam BIMPEAGA, serta apa saja tantangan yang dihadapi. Hal ini menarik
karena dua negara bagian ini (Sarawak dan Sabah) berkepentingan
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Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2016)

Gambar 5.1 Cakupan Wilayah Kerja Sama BIMP-EAGA

langsung dalam program BIMP-EAGA meski pemerintah pusat di
Semenanjung Barat berperan besar. Analisis yang digunakan adalah
yang terkait dengan konektivitas dan kerja sama subregional yang
dikembangkan oleh Cottey. Dia menjelaskan tentang kerja sama
subregional di Eropa yang dapat menyatukan ikatan kebersamaan,
termasuk dalam hal keamanan, baik di tingkat subregional maupun
di tingkat kawasan Eropa yang lebih luas. Menurut Cottey, ada
empat hal yang harus dilakukan dalam membangun keterhubungan,
yaitu membangun jembatan hubungan, membantu mengintegrasikan
negara anggota kerja sama subregional dengan kerja sama kawasan
induknya, menjadi kerangka dalam mengatasi tantangan kebijakan
transnasional, dan memfasilitasi reformasi politik, ekonomi, dan
kelembagaan di negara-negara yang berpartisipasi.3
3

Andrew Cottey, “Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment,” Bruges
Regional Integration & Global Governance Papers 3 (2009): 13–15.
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B. Kebijakan Pembangunan Nasional Malaysia4
Malaysia merupakan negara federal yang “terpusat.”5 Artinya, hampir
semua kebijakan di negara bagiannya ditentukan oleh pemerintah
federal. Di bawah pemerintahan federal, ekonomi Malaysia berkembang pesat dan tergolong sebagai negara berpendapatan tinggi, serta
tingkat kemiskinan berkurang dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi
yang begitu pesat setidaknya tecermin dari ketersediaan fasilitas infra
struktur yang memadai. Sebagai contoh, pembangunan jalan raya
di bawah Malaysia Highway Authority, di sepanjang Semenanjung
Malaysia Barat—dari Kota Kuala Lumpur hingga Alor Setar di wilayah
utara—yang disertai dengan fasilitas publik yang memadai, merepre
sentasikan pembangunan konektivitas fisik yang sudah terbangun.
Negara Federasi Malaysia yang mencapai kemerdekaan pada 31
Agustus 1957 awalnya mencakup 11 negara bagian, disusul dengan
masuknya Singapura bersama Sarawak dan Sabah di Borneo utara.
Namun, Singapura tidak bertahan lama, kemudian keluar, dan menjadi negara sendiri pada 1965. Malaysia dipimpin oleh seorang kepala
negara dengan sebutan “Yang Dipertuan Agung,” yang dipilih setiap 5
tahun. Dalam urusan pemerintahan, kepala negara memberi mandat
kepada seorang perdana menteri.
Pada awal kemerdekaan, Malaysia meneguhkan dasar-dasar pem
bangunan ekonomi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di atas
5%. Jika melihat catatan Produk Domestik Bruto Malaysia dalam 50
tahun, dicapai angka rata-rata 6,5% setiap tahun. Semula, ekonomi
Malaysia mengandalkan kekayaan sumber daya alam. Namun, seiring
berjalannya waktu, Malaysia mengalihkan fokusnya pada sektor-sektor
lain, misalnya sektor pariwisata, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan
medical tourism.

4

5
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Bagian ini merupakan pengembangan dari salah satu bab penelitian tim perbatasan P2P-LIPI tahun 2016 yang berjudul Dinamika Kerja Sama Subregional di
Asia Tenggara: Greater Mekong Subregion.
Francis Koh Wah Loh, “ Restructuring Federal–State Relations in Malaysia:
From Centralised to Co-operative Federalism?”, The Commonwealth Journal of
International Affairs Vol. 99, Issue 407 (2010): 131.

Kerja Sama Subregional ...

New Economic
Policy

National
Development
Policy

National Vision
Policy
2001-2010

National
Transformation
Policy

1

2

3

4
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Gambar 5.2 Tahapan Kebijakan Ekonomi Malaysia

Arah dan fokus pembangunan serta pengembangan potensi
ekonomi ditetapkan dan dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan
kebijakan ekonomi pada Gambar 5.2.6
1.

2.

3.

4.

6

Kebijakan Ekonomi Baru 1971–1990 berfokus pada p
 enghapusan
kemiskinan, terlepas dari kesukuan, dan menghapus identifikasi
kesukuan melalui fungsi ekonomi (The New Economic Policy,
1971–1990, focused on poverty eradication irrespective of ethnicity
and eliminating identification of ethnicity by economic function,
Kebijakan Pembangunan Nasional 1991–2000 menuju kepastian adanya pembangunan sektor-sektor besar ekonomi dan
regional serta mengurangi ketidaksetaraan sosial ekonomi seluruh komunitas (The National Development Policy 1991–2000
focused on ensuring the balanced development of major sectors
of the economy and regions, as well as reducing socio-economic
inequalities across communities,
Kebijakan Visi Nasional 2001–2010 berfokus pada pembangunan
sebuah bangsa yang kompetitif dan kuat (The National Vision
Policy 2001–2010 focused on building a resilient and competitive
nation),
Kebijakan Transformasi Nasional 2011–2020 memegang teguh
kepentingan rakyat melalui Model Ekonomi Baru yang menar
Economic Planning Unit, Eleven Malaysia Plan 2016-2020 Anchoring Growth on
People (Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2015), 5. Skema
ini juga menjadi rujukan dalam salah satu bab penelitian IMT-GT untuk kajian
perspektif Malaysia pada 2016.
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5.

getkan tujuan menjadi bangsa dengan ekonomi pendapatan
tinggi yang inklusif dan berkelanjutan (The National Transformation Policy 2011–2020 maintains the people-centric focus
through the New Economic Model, which sets the goal of becoming
a high income economy that is both inclusive and sustainable),
Kebijakan Ekonomi Baru periode 1971–1990 menjangkau hingga pada upaya pengurangan kemiskinan tanpa memandang
kesukuan, diikuti penghapusan identifikasi suku melalui fungsi
ekonomi, dan meyakini bahwa kemiskinan menjadi sumber
pemicu destabilisasi di level masyarakat yang multisuku.

Pada 1991, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menargetkan
Malaysia menjadi negara industri mandiri tahun 2020. Visi itu di
dukung oleh PM Nadjib Razak yang juga optimistis Malaysia bisa
mencapai target tersebut sebelum tahun 2020. Oleh karena itu,
Malaysia menjalankan dua program utama demi pencapaian target,
yaitu program transformasi pemerintah (government t ransformation
program) dan program transformasi ekonomi (economic transformation
program). Program transformasi pemerintah (government transformation program/GTP) berada langsung di bawah the national key result
areas (NKRAs).
Dalam buku Government Transformation Program, PM Nadjib
Tun Razak menuliskan:
The GTP was established based on the concerns of the people, or the rakyat,
about several key issues afflicting the nation. As a roadmap for improving
service delivery to the people, the GTP’s focus is to quickly deliver tangible
outcomes that can be felt and experienced by all Malaysians. The roadmap
itself spells out detailed drilled down programmes with specific sets of
initiatives as opposed to just being a macroplan. This entire programme
is based on the premise of the government’s commitment to “People First,
Performance Now” under the 1Malaysia banner.7

Program GTP yang diluncurkan pada 2010 merupakan janji
pemerintah untuk mendahulukan kepentingan rakyat, sesuai dengan
7

92

Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Government Transformation Programme,
Annual Report 2010, 2.
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premis, “People First, Performance Now.” Ada dua instrumen untuk
menjalankan program ini, yaitu national key result areas (NKRAs) dan
national key indicator performances (NKIPs) sebagai pendukungnya.
Ada enam hal yang menjadi target NKRAs, yaitu 1) mengurangi
kejahatan; 2) melawan terorisme; 3) meningkatkan capaian para
pelajar; 4) menaikkan standar hidup rumah tangga berpendapatan
rendah; 5) memperbaiki infrastruktur dasar pedesaan; 6) memperbaiki transportasi umum perkotaan. 8Pelaksanaan program ini
dikategorikan dalam tiga horizon, yaitu 1) horizon 1 untuk periode
2010–2012; 2) horizon 2 untuk periode 2012–2015; 3) horizon 3 untuk
periode 2015–2020. Pembangunan saat ini sedang berlangsung pada
periode 2015–2020.
Berbagai program yang sudah, sedang, dan akan dilakukan
Pemerintah Malaysia terhubung dengan pembangunan konektivitas,
baik di bawah program BIMP-EAGA ataupun lainnya (IMT-GT).
Program kerja sama subregional BIMP-EAGA Malaysia, menjadi
media untuk memperkuat dan menghubungkan kawasan yang kurang
berkembang (khususnya Sarawak dan Sabah) ke dalam sebuah kerja
sama yang diharapkan bisa mengekspansi ekonominya ke tingkat
eksternal, baik di tingkat BIMP-EAGA maupun di ASEAN. BIMPEAGA juga sejalan dengan program National Transformation Policy
(2011–2020) yang sedang berlangsung.

C. Kebijakan Malaysia terhadap BIMP-EAGA
Sebelum mengulas kebijakan Malaysia terhadap pembangunan ko
ridor ekonomi di tingkat subregional, penting untuk melihat apa
saja yang ingin dicapai dalam BIMP-EAGA, dan apakah target yang
hendak dicapai tersebut selaras dengan kebijakan nasional Malaysia.
Berdasarkan BIMP-EAGA Vision 2025, visi yang hendak dicapai
dalam BIMP-EAGA adalah menciptakan BIMP-EAGA yang berdaya
tahan, inklusif, berkelanjutan, dan komeptitif secara ekonomi untuk

8

Jabatan Perdana Menteri, Governance Transformation, 19.
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memperpendek kesenjangan pembangunan.9 Agar target ini bisa dicapai, penting untuk membangun keterhubungan antarnegara, antar
kawasan, antarkota, baik dalam sektor infrastruktur, kelembagaan,
maupun antarmasyarakat. Tidak ada urutan mana dahulu yang harus
dibangun. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, keterhubungan
fisik, seperti membangun jalan, listrik, telekomunikasi menjadi hal
utama untuk menghubungkan kawasan jauh (remote area) di dalam
suatu negara, maupun yang terhubung di titik lintas batas antarnegara.
Kunci sukses dalam mengisi pilar-pilar ini terletak pada peran
sektor swasta sebagai mesin penggerak pertumbuhan dan sektor
pemerintah sebagai fasilitator dalam membangun infrastruktur.
Selaras dengan itu, Economic Planning Unit (EPU) dari Departemen
Perdana Menteri Malaysia menyusun program pengembangan ka
wasan di Malaysia, khususnya kawasan yang berbatasan dengan
negara-negara tetangga.
BIMP-EAGA membentuk BIMP-EAGA Facilitation Center (2003)
yang terdiri dari perwakilan negara dan senior official masing-masing
satu orang dan berkedudukan di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Dijelaskan
oleh narasumber di BFC bahwa semula sekretariat ada di tiap-tiap
negara anggota, dan ternyata menyulitkan koordinasi antarprogram.
Dengan berdirinya BFC, sekretariat disatukan di Kota Kinabalu.10
Sementara itu, sekretariat nasional Malaysia berada di bawah EPU
dan berkedudukan di Sabah juga. Dalam EPU, ditetapkan tentang
pembangunan koridor regional yang sangat menunjang negara bagian
Sarawak dan Sabah untuk menyelaraskan proyek konektivitas yang
sedang dibangun dalam kerja sama BIMP-EAGA.
Sejauh ini, sudah ada beberapa upaya yang dirintis di sektor pari
wisata dan perdagangan, misalnya mengadakan pekan dagang EAGA,
mengadakan acara pertukaran tur (wisata), membuat acara olahraga,
9

10
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Sekretariat Nasional Kerja sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, “Kerja Sama Subregional IMT-GT dan BIMP-EAGA,”
Makalah dipresentasikan dalam acara Badan Nasional Pengelola Perbatasan the
Jayakarta Hotel, Jakarta, 20 Mei 2017.
Narasumber dari BIMP EAGA Facilitation Center, wawancara oleh penulis (9
Mei 2017).
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dan membangun hotel-hotel. Upaya tersebut diharapkan mendapatkan dukungan dana dari pemerintah negara bagian (state government)
daripada pemerintah federal.11Namun, upaya-upaya tersebut sempat
terhenti saat krisis keuangan 1997–1998. Pada N
 ovember 2001,
ASEAN Summit ke-7 ditetapkan sebagai tonggak untuk merevitalisasi
area pertumbuhan dan ADB diminta melakukan studi lebih lanjut.12
Dorongan agar EAGA lebih aktif memang datang dari peme
rintah negara bagian (Sabah dan Sarawak) dan dari sektor swasta.
Namun, kontrol pembuatan kebijakan terkait dengan kerja sama
regional maupun subregional masih dipegang oleh pemerintahan
federal di Putra Jaya, dan belum sepenuhnya dilimpahkan ke pemerintah negara bagian. Rantai pengawasan terhadap semua bentuk
kerja sama subregional mengalir dari Sekretariat EAGA nasional ke
tiap-tiap koordinator EAGA tingkat negara bagian, yaitu di Sarawak
dan Sabah. Semua implementasi kegiatan, proyek, dan program di
Malaysia diatur oleh sekretariat nasional. Garis kontrol yang vertikal
ini tampak kuat, tetapi ikatan horizontal antara Sabah dan Sarawak
dalam kerja sama subregional kurang begitu menonjol. Sabah maupun
Sarawak sedang membangun kesiapan untuk bisa tersambung dan
selaras dengan program keterhubungan di BIMP-EAGA.

1. Sabah dengan Sabah Development Corridor (SDC)
SDC didirikan pada 29 Januari 2008. Tujuan SDC adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui percepatan p
 ertumbuhan
ekonomi Sabah, memperkenalkan keseimbangan regional, menjembatani kehidupan antara kota dan desa (urban-rural), serta menjamin
berlangsungnya pengelolaan sumber-sumber negara secara berkelanjutan.
SDC merupakan bagian dari koridor ekonomi yang digagas
mantan PM YAB Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi. Ide dasar
11

12

Narasumber dari BIMP EAGA Facilitation Center, wawancara oleh penulis ( 9
Mei 2017).
Narasumber dari BIMP EAGA Facilitation Center, wawancara oleh penulis (9
Mei 2017).
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Phase 1 (2008–2010)
Building the foundation
for growth
Catalysing future growth via
instructures as well as high
economic impact and poverty
eradication projects

Phase 2 (2011–2015)
Accelerating
economic growth
Higher order value-add activities,
the presence of global companies
and a strong base of local SMEs

Phase 3 (2016–2026)
Expansion
An attractive destination for
FDIs with strong supporting
infrastructure, global companies
and knowledge workforce

Sumber: Skeel (2009)

Gambar 5.3 Tiga Fase Membangun SDC

SDC sejalan dengan the Halatuju Pembangunan dan Kemajuan Negeri
Sabah yang diluncurkan oleh YAB Datuk Seri Panglima Musa Aman
(Chief Minister of Sabah) tahun 2004 yang memberi kerangka bagi arah
pembangunan. Konsep SDC juga sejalan dengan tema “One Malaysia
People First, Performance Now” yang diluncurkan oleh YAB Datuk
Seri Najib Tun Razak. Program-program SDC disokong oleh tiga
prinsip yang akan menghantar pembangunan, yaitu13 1) menangkap
kegiatan-kegiatan ekonomi bernilai tinggi, 2) mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan distribusi, 3) memastikan
pertumbuhan berkelanjutan melalui konservasi lingkungan. Program
SDC juga menunjang kesiapan Malaysia dalam West Borneo Economic
Corridor dalam kerangka BIMP-EAGA.
SDC dilaksanakan dalam tiga fase. Fase pertama (2006–2010)
berfokus pada membangun fondasi pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur serta menginisiasi penghapusan kemiskinan
dan ekonomi tinggi. Fase kedua (2011–2015) menekankan pada ter
capainya pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas ekonomi dengan
nilai tambah yang tinggi. Hal ini dapat terlaksana dengan adanya
peran perusahaan global dan dasar yang kuat bagi Usaha Kecil dan
Menengah. Fase ketiga (2016–2025) merupakan fase ekspansi. Selama
fase ini, Sabah diharapkan menjadi tujuan investor asing yang siap
dengan infrastruktur, perusahaan global, dan tenaga kerja yang andal.14
13

14
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“Sabah,” The Wordfolio, diakses pada 18 Oktober 2017. http://www.theworldfolio.
com/company/sabah/244/.
“Sabah Development Corridor (SDC),” Susan Skeel, Malaysia South-South
Association (MASSA), diakses pada 12 Oktober 2017, http://www.massa.net.
my/sabah-development-corridor-sdc/.
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Sumber: Malaysia South-South Association (tanpa tahun)

Gambar 5.4 Masterplan Pembangunan SDC

Sumber: Borneo Highway PDP Sdn. Bhd. (2017)

Gambar 5.5 Pan Borneo Highway Sabah
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Rencana pembangunan SDC ditetapkan dalam tiga subregional
(Gambar 5.3), yaitu subregional barat, subregional pusat, dan subregional timur.15 Subregional barat diperuntukkan bagi pembangunan
sabuk industri yang membuka akses ke pasar, proses, pengemasan,
dan fasilitasi pelabuhan. Sementara itu, subregional pusat diarahkan
bagi pengembangan sabuk produksi makanan dan pertanian kawasan hinterland. Sasarannya adalah mendorong masyarakat untuk
bisa memperoleh pendapatan dari sektor pertanian dan pariwisata.
Subregional timur menjadi koridor swadaya yang mencakup wilayah
hinterland, industri, pelabuhan, jasa, dan sumber-sumber biodiversity
serta pertanian. Kawasan ini difokuskan untuk kegiatan penelitian
agrobio, produksi komersial, dan proses pengolahan komoditas,
seperti minyak sawit.
Pan Borneo Highway Sabah (Gambar 5.5) merupakan proyek
multi miliar ringgit dari pemerintah federal guna membenahi ko
nektivitas jalan. Proyek ini diharapkan mampu mendorong negara
bagian ini ke tingkat pembangunan sosial ekonomi yang lebih tinggi.
Pembangunan jalan raya sepanjang 706 km ini ditargetkan selesai
pada tahun 2021.16

15
16
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“Sabah Development.”
“Pan Borneo Highway Sabah,” diakses pada 17 Oktober 2017, http://sabahpanborneo.com/corporate-profile/. Program ini dibangun dengan segmen jalan:
SOUTHEAST REGION: (Tawau-Semporna 5 km, Lahad Datu Bypass 7 km,
Tawau Airport-Sg. Kalumpang 31 km, Sg.Kalumpang-Madai 19 km, Madai-IGN
Estate 19 km, IGN Estate-Agri Harvest 19 km,Agri Harvest-Sapagaya 18 km);
NORTHEAST REGION: (Lahad Datu Bypass-Kg.Sandau 25,5 km, Kg.Sandau-Sg.
Takala 24,8 km, Sg.Tekala-Kg.Perpaduan Datuk Moh 16,4 km, Kg. Perpaduan
Datuk Moh-Sukau 16,8 km, Sukau-Kg.LotM 18 km, Kg.Lot M-Sandakan M32,
17,5 km); CENTRAL: (Sandakan Mile 32-Moynod 22 km, Mynod-Sapi Nangoh
20 km, Sapi Nangoh-Sg.Baoto 22,7 km, Sg.Baoto-Telupid 12,3 km, Telupid-Kg.
Lumou Baru 18,4 km, Kg.Lumou Baru-Kg.Toupos 17,6 km, Kg.Noupos-Kg.Nabutan 26 km, Kg.Nabutan-Ranau 31 km); NORTHWEST: (Tuaran-Pituru 30 km,
Pituru Rampayan Laut 30 km, Rampayan Laut-Sarang 19,4 km, Sarang-Temuno
15,6 km, Temuno-Bingolon 20 km, Bingolon-Simpang Mengayau 20,2 km);
KK OUTER RINGROAD: (Donggongon-Inanam 10,9 km, Inanam-Sepangar 15,9
km, Sepangar-Bulatan Berungis 13,2 km); SOUTHWEST: (Sindumin-Kg.Melalia
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Sumber: “The Pan Borneo Highway” (2017)

Gambar 5.6 Pan Borneo Highway Sarawak
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2. Sarawak dalam BIMP-EAGA
Negara bagian Sarawak berbatasan dengan Kalimantan Barat,
Kalimantan Utara, Brunei, dan Sabah. Dengan Kalimantan Barat
(Indonesia), Sarawak memiliki lima pintu perbatasan, salah satunya
perbatasan Tebedu (Sarawak)-Entikong (Kalbar). Dengan Brunei,
Sarawak memiliki empat pintu perbatasan (Gambar 5.6a). Karena
berbatasan dengan Kalbar (Indonesia) dan Brunei, Sarawak pun mem
bangun jalur konektivitas Asian Highway yang di bagian Sarawak
dikenal sebagai Pan Sarawak Highway. Pembangunan jalan ini juga
untuk mendukung pembangunan konektivitas di bawah program
BIMP-EAGA.
Pan Sarawak Highway dan Pan Sabah Highway tercakup dalam
satu nama Pan Borneo Highway. Pan Borneo Highway berada dalam
West Borneo Economic Corridor dalam kerangka BIMP-EAGA.
Gambar 5.6b menunjukkan rencana dan proses pembangunan jalan
terhubung, yang dimulai dari Kuching hingga Tawao.
Proyek pembangunan ini mendapat dukungan penuh dari PM
Malaysia, Najib Razak, “Kita akan dapat merealisasikan pembangunan
yang berpaksikan (sesuai kehendak) rakyat di Sarawak dengan pem
binaan Lebuh raya (jalan bebas hambatan) Pan Borneo Sarawak
dan menjadi penghubung bandar-bandar utama di Sarawak dan
seterusnya bertemu dengan bahagian lebuh raya di Sabah.”17
Berdasarkan penjelasan pada Gambar 5.6a, panjang jalan diperkirakan 1.700 km, dan yang terdapat di Sarawak sepanjang 1.076
km. Pembangunan jalan ini ditargetkan selesai pada 2023. Apabila
jalan ini sudah berfungsi, perjalanan darat dari Kuching menuju Miri
diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu yang lebih pendek (dari 19
jam menjadi 12 jam). Pan Highway ini juga menghubungkan Brunei
dengan Sabah. Jadi, jalan ini merupakan usaha bersama Malaysia
dan Brunei.

17

29 km, Kg.Melalia-Beaufort 31 km, Beaufort-Bongawan 25 km, Bongawan-Papar
25 km, Papar-Donggongon 11,7 km).
Meor Riduwan Meor Ahmad, “Pemangkin Pertumbuhan”, diakses pada 22 Mei
2019, https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2015/07/61567/pemangkinpertumbuhan.
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Hal menarik dari Pan Borneo Highway ini adalah bahwa jalan
bebas hambatan ini melintasi beberapa pintu perbatasan, yaitu Sarawak-Brunei-Sarawak-Brunei-Sarawak-Sabah. Banyaknya pos lintas
batas negara yang dilalui dari Sarawak menuju Brunei disebabkan
oleh wilayah kedaulatan Brunei yang dikelilingi oleh wilayah negara
lain. Perjalanan darat melalui Pan Borneo Highway akan melewati
pintu perbatasan di Sungai Tujoh (Miri, Sarawak) dan harus melintasi
ASEAN Bridge untuk sampai di Sungai Tujoh (Belait, Brunei).18 Dari
Belait, perjalanan berlanjut ke pintu perbatasan di Kuala Lurah
(Brunei), lalu masuk Tedungan (Limbang, Sarawak) hingga ke pintu
perbatasan di Pandaruan (Limbang, Sarawak) untuk masuk ke Brunei
lagi di pintu perbatasan Puni (Temburung, Brunei). Dari Puni, perjalanan berlanjut ke pintu perbatasan di Labu (Temburung, Brunei),
lalu masuk ke pintu perbatasan Sarawak di Mengkalap (Lawas). Dari
perbatasan Lawas, Sarawak, perjalanan dilanjutkan ke Sindomin pintu
perbatasan di Sabah.
Untuk melintasi pos lintas batas negara di Miri, Sarawak, orangorang harus melalui proses quarantine, immigration, custom (CIQ)
yang tidak rumit. Selain itu, pelayanan pengecekan di checkpoint
ini dimulai dari pukul 06.00 hingga pukul 24.00 waktu setempat.19
Sebelumnya, waktu pengecekan lebih pendek, yakni dari pukul 06.00
hingga pukul 22.00. Perpanjangan waktu operasional ini didorong
oleh keinginan untuk mengurangi maraknya kegiatan penyelundupan
narkotika dan senjata api.
Di samping itu, Pemerintah Sarawak menerapkan visa on arrival
(VOA) bagi turis mancanegara dari luar ASEAN.20 Proses pemeriksaan dari Sungai Tujoh di Miri menuju Sungai Tujoh, Kuala Belait
(Brunei) benar-benar singkat, dan yang hendak masuk ke Brunei
18

19

20

Kembara Gemilang, “Perjalanan darat Sabah-Brunei-Sarawak Part 1,” diakses
pada 18 Oktober 2017, https://kembaragemilang.wordpress.com/2012/10/10/
perjalanan-darat-sabah-brunei-sarawak-part-1/.
“Sarawak Against Shorter Operating Hours at Brunei Border Checkpoints,” The
Star Online, 5 Oktober 2016, diakses pada 18 Oktober 2017, http://www.thestar.
com.my/metro/community/2016/10/05/sarawak-against-shorter-operatinghours-at-bruneiborder-checkpoints/.
“Sarawak Against.”
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juga relatif cepat pemeriksaannya. Penumpang di kendaraan roda
empat bahkan tidak diharuskan untuk turun dari kendaraan, tetapi
hanya menyerahkan paspor untuk diperiksa dan dicap dari dalam
kendaraan.

D. Implementasi BIMP-EAGA dan Tantangannya
Yang dilakukan kedua negara bagian Malaysia timur (Sarawak dan
Sabah) dengan program pembangunan konektivitasnya masingmasing, Pan Borneo Highway Sarawak maupun Pan Borneo Highway
Sabah, adalah memudahkan keterhubungan, baik di dalam negeri
sendiri maupun antarnegara. Keterhubungan secara fisik, khususnya
pembangunan jalan, dilakukan demi kenyamanan dan kemudahan
operasional transportasi umum. Pembangunannya masih dalam
proses21 dan terkesan begitu lama mengingat BIMP-EAGA sudah
terbentuk lebih dari 20 tahun lalu.
Dalam implementasi BIMP-EAGA di Malaysia timur, khusus
nya dalam proses keterhubungan di sektor kelembagaan yang
terkait dengan pergerakan pelintas batas, ada the BIMP-EAGA MoU
on Cross-border Movement of Commercial Buses and Coaches dan
BIMP-EAGA MoU on Transit and Inter-State Transport of Goods, yang
masing-masing ditandatangani pada 2007 dan 2009.22 Kesepakatan ini
dilakukan demi kemudahan mobilitas barang, jasa, dan orang. Selain
itu, untuk urusan imigrasi (utamanya pajak maupun pungutan lainnya) pun dilakukan upaya penyederhanaan. Lebih jauh lagi, negara
anggota sepakat melakukan harmonisasi dan penyederhanaan aturan,
prosedur administrasi, dan regulasi yang terkait dengan mobilitas bus,
truk, serta memberi fasilitas dan dukungan transportasi.
Dalam hal imigrasi, setiap warga negara ASEAN dibebaskan dari
visa. Mereka yang mendapat frequent traveller facility (FTF) diberi
21

22

Berdasarkan pengalaman tim peneliti dalam perjalanan pada Mei 2016, infrastruktur jalan dari Tebedu ke Kuching, lalu dari Kuching ke Miri tidak semulus jalan
ASEAN Highway di Semenanjung Malaysia Barat, utamanya dari Kuala Lumpur
ke Kedah.
Bernard Tai, Review of the BIMP-EAGA Land Transport MoUs: Final Report, (Kota
Kinabalu: Expanse-Consulting, 2015), vii.
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kemudahan untuk bepergian ke Brunei Darussalam dan Malaysia.
Sabah dan Sarawak memberlakukan multiple immigration checks bagi
pengemudi bus maupun penumpang bus yang bepergian dengan rute
Kuching/Miri-Bandar Seri Begawan-Kota Kinabalu.23 Penumpang
bus harus melewati proses pemeriksaan. Namun, penumpang bus
antarnegara dari Sarawak ke Brunei tidak harus melewati proses
pemeriksaan, terutama yang melakukan perjalanan dengan bus dari
Kota Kuching ke Kota Miri, lalu berganti kendaraan menuju Brunei.
Dari Kota Miri ke Kuala Belait (Brunei) pun penumpang tidak perlu
melalui proses pemeriksaan yang rumit dan lama karena proses ini
dapat dilalui penumpang tanpa harus keluar dari kendaraannya dan
hanya menyerahkan paspor dari dalam kendaraan.24
Tantangan dalam keterhubungan di sektor imigrasi ini memang
teratasi, tetapi sisi keamanannya menjadi perhatian kedua negara.
Pemeriksaan CIQS diberlakukan untuk bus yang akan melintasi Miri
di Sarawak menuju Kuala Belait/Sungai Tujoh di Brunei dengan sistem
peralatan canggih. Di sisi Brunei, khususnya di pos pemeriksaan
Sungai Tujoh dan Kuala Lurah, dilakukan pemeriksaan intelligent
clearance identity (ICLID).25 Selain itu, pemeriksaan yang disertai
dengan sistem keamanan CCTV, automated barrier systems, timbangan
berat kendaraan, dan fasilitas mobile X-ray menjadi andalan Brunei,
khususnya di pos pemeriksaan Temburong (baik di Puni maupun di
Labu) untuk mengantisipasi mobilitas ilegal.
Pengetatan pemeriksaan di sisi Brunei secara tidak langsung
merefleksikan pencegahan segala kegiatan dan mobilitas ilegal yang
masuk ke Brunei. Dengan kata lain, pergerakan barang, jasa, dan orang
dari Malaysia ke Brunei dan sebaliknya dilakukan untuk menekan
ruang gerak aktivitas ilegal. Tidak dimungkiri bahwa lintas Pan
Borneo Highway ini juga bagian dari ASEAN Highway 150 (AH150),
23
24

25

Bernard Tai, Review of, 12.
Berdasarkan pengalaman tim peneliti, perjalanan panjang menggunakan bus dari
Kota Kuching menuju Kota Miri membutuhkan waktu lebih dari 14 jam pada 7
Mei 2017.
Berdasarkan pengalaman tim peneliti, perjalanan panjang menggunakan bus dari
Kota Kuching menuju Kota Miri membutuhkan waktu lebih dari 14 jam pada 7
Mei 2017.
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yang dimulai dari pos pemeriksaan diTebedu (wilayah Sarawak yang
berbatasan dengan perbatasan Entikong di Kalbar Indonesia) dan
berakhir di Kota Kinabalu di Sabah.
Di sisi Sarawak, pemeriksaan diperketat, khususnya untuk kenda
raan truk. Dalam aturan di bawah kerangka SOSEK MALINDO dan
BIMP-EAGA, semua truk yang berlisensi dibebaskan dari bea masuk
dan pemeriksaan cukai.26 Sarawak melarang truk dari Kalimantan
Barat untuk langsung menuju Sarawak. Truk-truk tersebut diwajibkan membongkar muatan di wilayah perbatasan Tebedu, dan tidak
diizinkan melintas jauh dari Tebedu.27 Daerah perbatasan Kalbar dan
Sarawak memang rawan kegiatan ilegal. Jadi, tidaklah mengherankan
bila negara-negara BIMP-EAGA melakukan sistem CIQS yang ketat,
terlebih setelah jalan lintas Borneo yang membuka daerah-daerah
yang sulit dijangkau dan kurang maju.
Namun, para operator kendaraan umum bus antarnegara belum
diatur di bawah satu skema sehingga akan menyulitkan pengaturan
dan pengamanannya. Selain itu, rombongan tur turis yang melintas
dari satu negara ke negara lain juga membutuhkan pengaturan yang
merujuk pada aturan bersama.
a.
b.

26
27

28

Satu skema perizinan tersebut haruslah mencakup:28
hak penuh atas pengangkutan antarnegara dan pengangkutan
transit,
hak penuh untuk memuat dan melepaskan barang-barang negara
ketiga yang ditujukan untuk atau berasal dari negara-negara anggota,
Bernard Tai, Review of, 18.
Berdasarkan pengamatan tim peneliti, setelah keluar dari pos Entikong, kendaraan
yang datang dari sisi Kalbar, Indonesia diizinkan masuk ke wilayah Tebedu hanya
dalam radius 3 km dari pos Tebedu. Tim peneliti yang transit dan bermalam di
Entikong, Kalbar, menyewa kendaraan untuk masuk ke wilayah Tebedu Sarawak
tanpa pemeriksaan di pos lintas batas. Sang pengemudi kendaraan rupanya
mengenal dekat beberapa penjaga di Pos Tebedu. Namun, terlepas dari hal itu,
kendaraan yang datang dan masuk ke Tebedu dilarang keras melebihi melewati
batas radius 3 km dan ada petugas yang akan mengejar kendaraan yang melintas
tanpa pengecekan paspor.
Bernard Tai, Review of, 22.

104 Kerja Sama Subregional ...

c.

d.

skema harus sederhana dan meminimalkan biaya operasi. Izin
yang dikeluarkan dalam skema tersebut harus memiliki periode
validitas standar, setidaknya satu tahun atau lebih dan untuk entri
ganda (multiple entry),
penerapan izin secara online harus diperkenalkan dan didorong
dan jika mungkin, sistem barcode harus dimasukkan ke dalam
desain izin untuk memfasilitasi pergerakan kendaraan di titiktitik lintas batas.

Keempat poin tersebut sedang diupayakan di tingkat BIMP-EAGA
dan diharapkan bisa diimplementasikan dengan segera dalam satu
skema bersama. Hal ini menjadi salah satu persyaratan dalam pende
 engatakan
katan kerja sama subregional menurut Cottey. Cottey m
bahwa kerja sama subregional (seperti di Eropa) memainkan peran
positif dalam sektor keamanan dan mendukung optimalisasi kerja
sama regional. Masih menurut Cottey, ada empat peran berbeda yang
harus dijalankan, yaitu membangun jembatan hubungan; membantu
mengintegrasikan negara anggota kerja sama subregional dengan kerja
sama kawasan induknya; menjadi kerangka dalam mengatasi tantangan kebijakan transnasional; dan memfasilitasi reformasi politik,
ekonomi, dan kelembagaan di negara-negara yang berpartisipasi.29
Apa yang dirintis oleh BIMP-EAGA memang belum optimal,
tetapi apa yang diusahakan oleh Malaysia mengarah pada empat peran
tersebut. Membangun keterhubungan fisik lewat Pan Borneo Highway
secara bertahap dapat mendukung terbangunnya konektivitas ASEAN
Highway 150 (AH 150) yang menjadi program Komunitas ASEAN
(peran pertama dan kedua dalam pendekatan Cottey).
Sementara itu, untuk mengatasi tantangan kebijakan r ansnasional
(peran ketiga), harus ada satu sistem pengaturan keamanan lintas
negara di bawah skema perizinan bersama maupun skema perizinan
kendaraan dalam EAGA, lengkap dengan sistem keamanan, dan data
yang terekam dan termonitor untuk evaluasi. Jalan masuk dari Entikong Kalbar menuju Tebedu Sarawak masih harus melalui dua kali
pengecekan dan penumpang harus turun dari kendaraan. Hal ini ber29

Andrew Cottey, “Sub-regional Cooperation in Europe: An Assessment,” Bruges
Regional Integration & Global Governance Papers 3 (2009): 13–15.
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beda dengan pos pengecekan di Miri (Sarawak)-Belait (Brunei) yang
tidak mengharuskan penumpang turun kendaraan. Tanpa bermaksud
menarik kesimpulan atas sistem pemeriksaan perbatasan darat antara
Kalbar-Sarawak dan Sarawak-Brunei, sudah menjadi rahasia umum
bahwa perbatasan Kalbar-Sarawak rentan aktivitas ilegal. Oleh karena
itu, pemeriksaan ganda dengan pengawasan yang ketat masih menjadi
prioritas kebijakan di perbatasan.
Selama ini, izin kendaraan diberikan dalam BIMP-EAGA berda
sarkan reciprocity dan batasan kuantitas. Masalah yang dihadapi
BIMP-EAGA bukan hanya mengusahakan skema perizinan bersama
saja, melainkan juga menciptakan pasar setelah izin tersebut ada. Tantangan terbesar bagi Sarawak, Brunei,30 dan Sabah adalah meninjau
seberapa seringnya perjalanan lintas batas terjadi, baik urusan pribadi,
kedinasan, maupun bisnis. Potensi pasar sebenarnya bisa diciptakan
bersama, misalnya kerja sama penanaman pisang Cavendish antara
Sabah-Kalimantan Utara-Mindanao yang memiliki sertifikat asal
(certificate of origin) dan bisa diakui sebagai produk BIMP-EAGA.
Hal ini sesuai dengan pandangan seorang pebisnis:
If Sabah and Kalimantan Utara can embark to plan Cavendish banana
jointly with Mindanao, then all the Certificate of Origin can truly show
‘BIMP-EAGA’, a feat that the Government can facilitate truly by rendering
lands for the planting instead of merely lip service or exhibiting rhetoric
grandeur for the occasion.31

Keterhubungan antarmasyarakat (people to people) menjadi
lebih mudah, terutama dalam hal mobilitas warga dari daerah terpencil karena tersedianya jalan berkualitas yang menghubungkan
antarnegara. Kemudahan dalam hal transportasi ini juga sangat
mendukung kelancaran komunikasi untuk urusan bisnis dan dagang
sehingga para pengusaha kecil (UKM) semakin mudah mendekati
pasar. Masyarakat Sarawak dan Sabah sesungguhnya sejak dulu
30

31

Ketika tim peneliti berada di Bandara Bandar Seri Begawan, tampak bahwa
penumpang yang lalu lalang tidak sepadat di bandara lain. Menurut narasumber
dari Kedutaan RI di Brunei, bandara memang sepi saat musim liburan.
Chairman of BIMP-EAGA Business Council, wawancara oleh penulis. (20 Mei
2017).
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memiliki kedekatan kerabat dengan masyarakat Kalimantan Barat
dan Kalimantan Utara (Indonesia) sehingga ada dan tiadanya BIMPEAGA tidak berpengaruh dalam hal ini. Selain itu, produk UKM
dari Sabah dan Sarawak memiliki kemiripan dengan produk UKM
dari Indonesia. Banyak juga produk Indonesia, seperti suvenir, yang
digemari dan sudah memiliki segmen pasar tersendiri di Malaysia.
Kedekatan antarmasyarakat (people to people) ini seharusnya
memudahkan kelompok bisnis dalam mencipta pasar bersama.
Namun, kurangnya dukungan dari pemerintah menutup peluang
yang seharusnya bisa digalakkan antarsesama anggota. Sebagai contoh, Filipina memiliki teknik penanaman pisang Cavendish, tetapi
sering kali terkendala cuaca buruk. Sebagai jalan keluarnya, Filipina
menawarkan teknik penanaman buah pisang ke Malaysia. Sayangnya,
Malaysia menolak tawaran ini karena tidak sesuai dengan prioritas
komoditas andalannya, yakni kelapa sawit, dan kurang tersedianya
lahan yang cocok untuk tanaman buah ini.32 Terlepas dari kendala
yang dihadapi, kelompok bisnis seharusnya mendapat dukungan
penuh dari pemerintah sebagai pencipta regulasi dan fasilitator.
Tantangan lain terkait dengan mobilitas masyarakat adalah
pemanfaatan jalan tikus dari Kalbar menuju Sarawak maupun Sabah
yang memudahkan mobilitas orang untuk keluar dan masuk wilayah
perbatasan. Dengan berdalih mengunjungi kerabat, orang-orang menjadi “dimudahkan” dalam melintas batas. Kondisi ini sudah menjadi
rahasia umum dan bukan menjadi hal baru.
Tantangan infrastruktur lain adalah di Sarawak sedang d
 ibangun
Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) yang berfokus
pada minyak kelapa sawit, ikan dan budi daya ikan, dan peternakan.
Sementara itu, Sabah mendirikan Sabah Development Corridor
(SDC) yang berfokus pada agro-industri. Apa yang dilakukan Sabah
maupun Sarawak ini terkait erat dengan upaya kerja sama subregional
sekaligus pendekatan konektivitas, baik dalam lingkup BIMP-EAGA
maupun lingkup ASEAN Connectivity. Tantangan berikutnya adalah
apakah produksi yang dihasilkan, baik dari hasil upaya Sabah maupun
Sarawak, bisa mengurangi kemiskinan di Malaysia dan di internal
32

Mohamed, “The Chairman’s.”
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BIMP-EAGA, sesuai dengan tujuan berdirinya BIMP-EAGA. Semua
hal tersebut masih menjadi tantangan bagi BIMP-EAGA.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah apakah BIMP-EAGA
memberi ruang yang cukup bagi berkembangnya kerja sama lintas
batas, misalnya antara Sarawak dan Kalimantan Barat, antara Sabah
dan Kalimantan Utara, atau yang lainnya. Kerja sama lintas batas
yang efektif dan dapat menunjang BIMP-EAGA seharusnya sudah
dibangun, misalnya antara Entikong-Tebedu dan di daerah lintas batas
lainnya di Indonesia dan Malaysia—program semacam itu berjalan
di bawah Sosek Malindo. Kerja sama semacam ini menjadi simpul
konektivitas antarnegara yang sangat penting bagi implementasi ko
nektivitas BIMP-EAGA.

E. Kesimpulan
Saat ini, kebijakan ekonomi Malaysia memasuki tahap National
Transformation Policy 2011–2020. Secara konseptual, keinginan untuk
menyasar kepentingan rakyat melalui model ekonomi baru (menjadi
bangsa dengan pendapatan tinggi yang inklusif dan berkelanjutan)
menjadi prioritas pembangunan. Hal ini juga berlaku pada proses
pembangunan ekonomi Malaysia di semenanjung timur, terutama
Sarawak dan Sabah.
Dalam menapak ke arah ekonomi yang demikian, Malaysia mem
bangun infrastruktur fisik, seperti Pan Borneo Highway Sarawak dan
Pan Borneo Highway Sabah. Di bagian Sarawak dan Sabah, kedua
proyek ini menjadi tulang punggung dalam lintas keterhubungan
satu wilayah dengan wilayah lainnya. Upaya pembangunan infrastruktur ini juga selaras dengan upaya dan komitmen Malaysia dalam
BIMP-EAGA karena kedua jalan raya ini masuk dalam West Borneo
Economic Corridor. Pan Borneo Highway menghubungkan Tebedu di
Sarawak (yang berbatasan dengan Entikong di wilayah Kalimantan
Barat) dengan Brunei dan Sabah.
Selain jalan, di Sarawak juga dibangun Sarawak Corridor of
Renewable Energy (SCORE) yang menitikberatkan pada kelapa sawit,
ikan dan budi daya perikanan, dan peternakan. Sementara itu, di
Sabah dibangun Sabah Development Corridor (SDC) yang berfokus
pada industri berbasis pertanian. Semua hal tersebut dilakukan dalam
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rangka membangun ekonomi dalam negeri yang bisa menjangkau
daerah terpencil dengan menjamin akses yang mudah sehingga
terjalin aktivitas dan mobilitas eksternal (ke negara tetangga) dalam
koridor BIMP-EAGA. Keterhubungan kelembagaan CIQS di lintas
perbatasan masih berbeda antarnegara anggota. Sistem CIQS antara
Kalimantan Barat dan Sarawak berbeda dengan antara Sarawak dan
Brunei. Keterhubungan antarmasyarakat (people to people) relatif mudah terbangun untuk urusan bisnis kelas menengah. Sebagai contoh,
berbagai barang hasil produk UKM memiliki kesamaan satu sama lain
di negara anggota. Selain itu, produk UKM Kalimantan Barat sudah
memiliki pasar di Sarawak maupun Sabah.
Namun, dalam perjalanannya, adanya beberapa tantangan yang
harus dihadapi. Keterhubungan kelembagaan, khususnya yang ter
kait dengan kerja sama lintas perbatasan di BIMP-EAGA belum
terbangun dalam satu sistem pemeriksaan. Demikian juga dengan
transportasi umum lintas negara yang belum dibangun di bawah satu
aturan bersama. Pada dasarnya, keterhubungan antarmasyarakat tidak
sulit dibangun mengingat adanya ikatan kekerabatan dan kesamaan
budaya. Masalahnya, ikatan kekerabatan yang kental dengan frekuensi
mobilitas lintas negara yang tinggi rentan aktivitas yang ilegal.
Kurangnya kemauan pemerintah dan belum adanya titik temu
prioritas dalam pengembangan sektor pertanian di kalangan kelompok bisnis juga menjadi kendala dalam membangun kerja sama.
Sebagai contoh, tawaran dari pihak Filipina yang unggul dalam tek
nologi penanaman Cavendish banana kurang disambut oleh pihak
Malaysia. Kalau ditinjau dari tren sektor perkebunan Malaysia saat ini,
perkebunan kelapa sawit (palm oil) masih menyita lahan yang tersedia
sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan komoditas
pertanian lainnya.
Secara umum, konektivitas yang sedang dibangun Malaysia terus
bergerak ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya, hal tersebut bisa
memperkuat kesiapan Malaysia dalam menyikapi tuntutan eksternal
BIMP-EAGA. Secara fakta, memang tak bisa dilihat jelas apakah
kemajuan ini terjadi karena adanya fasilitas BIMP-EAGA ataukah
memang karena kekuatan nasional Malaysia. Namun, yang jelas
keduanya bisa saling melengkapi. Artinya, pembangunan nasional
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sebagai faktor pendorong, sementara BIMP-EAGA sebagai faktor
penarik dalam pembangunan konektivas tersebut.
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BAB VI
FILIPINA DALAM PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS DI BIMP-EAGA
Indriana Kartini

A. Profil Filipina
Filipina merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Produk domestik bruto (PDB)
Filipina meningkat 6,4% pada periode 2010–2017, dibanding dengan
rata-rata pertumbuhan pada periode 2000–2009 yang hanya mencapai
4,5%.1 Berdasarkan data Bank Dunia, ekonomi Filipina berada pada
peringkat 39 dunia dengan jumlah PDB mencapai 313.595 juta US$
pada 2017.2
Meskipun kinerja ekonomi Filipina tergolong baik berdasarkan
data ADB dan IMF, masih terdapat beberapa persoalan ekonomi.
Seperti halnya persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara
berkembang di Asia Tenggara, Filipina juga harus bergulat dengan

1

2

Asian Development Bank, “Philippines, Asian Development Bank Member Fact
Sheet April 2019,” diakses pada 22 Mei 2019, https://www.adb.org/sites/default/
files/publication/27790/phi-2018.pdf
Bank Dunia, “World Development Indicators database, World Bank, 25 April
2019”, diakses pada 22 Mei 2019, https://databank.worldbank.org/data/download/
GDP.pdf.
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tingginya angka impor dan mixed economy yang masih berupaya
untuk distabilkan antara industri dan agraria.
Selama ini, perekonomian Filipina juga bergantung pada remitansi3 warga Filipina yang bekerja di luar negeri dan berinvestasi di
negaranya. Selain itu, perekonomian Filipina juga bergantung pada
ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Filipina menurun 3,6%
pada kuartal pertama 2011, dan jumlah tersebut kurang dari target
pertumbuhan yang dicanangkan oleh Philippine Development Plan
(PDP), yakni 7%–8%. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan
oleh krisis ekonomi global; dan bila dibanding dengan negara-negara
tetangganya, ekonomi Filipina lebih menurun. Meskipun remitansi
dari pekerja migran Filipina meningkat pada awal 2011, kompensasi
yang diterima para pekerja migran tersebut menurun.
Selain persoalan tersebut, Filipina juga harus menghadapi persoalan distribusi ekonomi yang tidak merata serta gerakan separatis
di wilayah Mindanao. Mindanao merupakan pulau kedua terbesar
yang terletak di selatan Filipina (lihat Gambar 6.1). Dibanding
dengan wilayah lainnya di Filipina, Mindanao merupakan wilayah
tertinggal secara ekonomi dengan angka kemiskinan yang tinggi.
Berdasarkan data Family Income and Expenditure Survey (FIES) yang
dirilis the Philippine Statistic Authority (PSA) pada 2015, empat dari
lima wilayah termiskin di Filipina berada di Mindanao. Regions IX
(Zamboanga Peninsula), Regions X (Mindanao Utara), Regions XII
(Soccsksargen), Regions XIII (Caraga), dan the Autonomous Region
in Muslim Mindanao (ARMM) adalah wilayah-wilayah dengan
angka kemiskinan di atas 39% pada 2015. Sementara itu, angka
kemiskinan di Regions XI (Davao) mencapai 26,7%; dengan kata
lain, angka kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut pada 2015 berada
di atas angka rata-rata nasional, yakni 26,3%. Lebih lanjut, ARMM
merupakan wilayah termiskin dengan 59% dari 3.781.387 populasinya
yang hidup di bawah garis kemiskinan (lihat Tabel 6.1). Berdasarkan
data pada tahun 2015, delapan dari sepuluh provinsi termiskin di
3

Remitansi adalah uang yang dikirim pekerja asing ke penerima di negara asalnya.
Uang yang dikirimkan ini merupakan salah satu arus uang terbesar di negara
berkembang.

114 Kerja Sama Subregional ...

Sumber: “Mindanao Regions” (tanpa tahun)

Gambar 6.1 Peta Mindanao

Filipina terletak di M
 indanao. Dari tahun 2006 hingga 2015, Provinsi
Mindanao memiliki angka kemiskinan tertinggi.4
Kondisi ekonomi Mindanao yang lebih terbelakang dibandingkan
wilayah lainnya di Filipina telah lama berlangsung. Pemerintah Filipina, khususnya pada masa Presiden Fidel Ramos, berupaya mengu
rangi kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu upaya
yang dilakukan adalah dengan menginisiasi kerja sama ekonomi
4

Jodesz Gavilan, “Fast Facts: Poverty in Mindanao,” Rappler, 28 Mei 2017, diakses
pada 25 Agustus 2017, http://www.rappler.com/newsbreak/iq/171135-fast-factspoverty-mindanao.
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Tabel 6.1 Angka Kemiskinan di Mindanao
Wilayah

Angka Kemiskinan

ARMM

59%

Caraga

43,9%

Siccsksargen

44,5%

Davao Region

26,7%

Mindanao Utara

40,9%

Zamboanga Peninsula

39%

Sumber: Gavilan (2017)

subregional dengan negara-negara anggota ASEAN dalam wadah
yang bernama Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine- East ASEAN
Growth Area (BIMP-EAGA). BIMP-EAGA yang didirikan pada 26
Maret 1994 di Kota Davao, Filipina, merupakan langkah awal bagi
Filipina untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Mindanao,
khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Wilayah cakupan kerja sama BIMP-EAGA yang meliputi 1,6
juta km2 dengan populasi 57,5 juta jiwa menjadi pasar potensial bagi
produk-produk yang dihasilkan dari subregional ini. Adapun wilayah
cakupan BIMP-EAGA meliputi seluruh kesultanan Brunei; Indonesia
meliputi provinsi-provinsi di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan
Papua; Malaysia terdiri dari Sabah dan Sarawak; dan Filipina meliputi
kepulauan Mindanao dan Palawan. Sejak pendiriannya pada 1994,
kemajuan yang dicapai BIMP-EAGA masih terbatas. Krisis ekonomi
Asia pada 1997–1998 turut menghambat implementasi kerja sama
subregional tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka merevitalisasi
inisiatif subregional ini, pada the 8th BIMP-EAGA Summit in 2012,
diluncurkan the BIMP-EAGA Implementation Blueprint 2012–2016.
Cetak biru tersebut ditujukan untuk memperkuat mekanisme institusional melalui implementasi secara cepat berbagai prioritas proyek
infrastruktur di subregional, khususnya bidang transportasi, energi,
fasilitas perdagangan, serta teknologi informasi dan komunikasi yang
sejalan dengan Master Plan on ASEAN Connectivity.
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BIMP-EAGA sendiri mencakup dua koridor ekonomi. Pertama,
The West Borneo Economic Corridor (WBEC) yang meliputi 1.500
km di bagian barat Pulau Kalimantan, yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kalimantan Barat di Indonesia, serta Sabah dan Sarawak
di Malaysia. Kedua, The Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor
(GSSEC), yakni koridor maritim yang dibatasi secara geografi oleh
Laut Sulawesi Sulu. Koridor ini meliputi Sulawesi Utara di Indonesia, Sabah di Malaysia, serta kepulauan Mindanao dan Palawan di
Filipina. Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini memfokuskan pada
kebijakan Pemerintah Filipina dalam pembangunan konektivitas di
BIMP-EAGA, khususnya di Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor.
Di bagian ini, kepentingan nasional dan upaya strategis Filipina dalam
mengembangkan kerja sama BIMP-EAGA akan dianalisis. Lebih
lanjut, tulisan ini menganalisis implementasi komitmen Filipina
dalam kerja sama BIMP-EAGA, termasuk analisis mengenai peluang
dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Filipina dalam kerja sama
subregional BIMP-EAGA.

B. Kebijakan Ekonomi Filipina
Sebelum membahas kebijakan Filipina yang terkait dengan kerja
sama subregional BIMP-EAGA, terlebih dahulu dibahas mengenai
kebijakan ekonomi Filipina terkait upaya pemerintah mengurangi
angka kemiskinan. Krisis ekonomi yang terjadi pada 1984–1985
mengakibatkan jatuhnya rezim pemerintahan Ferdinand Marcos pada
1986 dan digantikan oleh Presiden Corazon Aquino. Kebijakan pembangunan pemerintahan Aquino berfokus pada beberapa program,
yaitu mengentaskan kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja yang
lebih produktif, dan mempromosikan pemerataan dan keadilan sosial.
Strategi yang digunakan untuk menyukseskan program ini adalah
dengan menekankan pada strategi pembangunan berbasis pasar. Berbeda dengan program pemerintahan Marcos yang menekankan pada
pembangunan industri dengan substitusi impor, program ekonomi
Aquino berupaya menghapus kebijakan yang tidak berpihak pada
pertanian dan sektor perdesaan serta meningkatkan keuntungan dari
produk ekspor non-tradisional berbasis pertanian dan tenaga kerja.
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Meskipun tema sentral pemerintahan Aquino dalam pengentasan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi pedesaan, ia gagal
mengatasi persoalan penting dalam pembangunan pedesaan, yakni
buruknya infrastruktur pedesaan, khususnya transportasi, listrik, dan
irigasi. Selain itu, pada pertengahan 1980-an dan pada awal 1990-an,
investasi publik di bidang pertanian dan wilayah pedesaan menurun,
tidak hanya dalam total bujet pemerintahan, tetapi juga menurun
secara absolut.
Sementara itu, Pemerintahan Presiden Fidel Ramos (1992–1998)
tidak lagi menekankan reformasi agraria untuk mengentaskan kemis
kinan. Namun, upaya pengentasan kemiskanan lebih difokuskan pada
percepatan pertumbuhan ekonomi dengan membangun industriindustri domestik agar bisa kompetitif di tingkat internasional,
mereformasi regulasi dalam bidang jasa dan industri (khususnya
di bank-bank komersial, transportasi, dan telekomunikasi), serta
investasi di bidang infrastruktur dasar. Selain itu, Fidel Ramos juga
meluncurkan program Social Reform Agenda (SRA) untuk mencapai
target pembangunan manusia. Paket intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi diluncurkan dalam program prioritas untuk 20 provinsi
termiskin. SRA kemudian menjadi upaya pemerintahan Filipina
untuk mengorganisasikan berbagai sektor di dalam p
 emerintahan
yang melakukan pengamanan kebutuhan dasar minimum sebelum
memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor prioritas lainnya.
Dibanding dengan Aquino yang lebih fokus pada diplomasi politik
untuk mengatasi persoalan nasional, Ramos lebih fokus pada penguat
an ekonomi. Visi Ramos dituangkan melalui diplomasi ekonomi yang
diikuti oleh program pembangunan yang dinamakan the Philippines
2000 Framework. Visi ini dimaksudkan untuk mengubah ekonomi
berbasis pertanian menjadi ekonomi berbasis industri. Dalam visi
ini, tenaga kerja di sektor pertanian akan beralih dari tenaga kerja
tanpa upah dan bekerja sendiri atau tenaga kerja dengan upah murah
menjadi tenaga kerja dengan upah tinggi dan menjadi pekerja dengan
skill yang tinggi di bidang industri dan pelayanan. Kerangka kerjanya
dituangkan dalam rencana jangka menengah Philippines Development
Plan of 1993–1998 dan rencana jangka panjang melalui kebijakan
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industri. Namun, upaya percepatan pertumbuhan ekonomi pada masa
Pemerintahan Ramos tidak mampu meningkatkan kesejahteraan
rakyat miskin. SRA yang dicanangkan Pemerintah Ramos mengalami
persoalan dalam implementasi kebijakan, yakni kurang fokus dan
dukungan keuangan yang kurang memadai.
Presiden Estrada yang memerintah pada 1998–2001 mencanang
kan agenda populis yang pro rakyat miskin. Estrada berupaya membangun wilayah pedesaan lebih luas untuk memenangkan perang
melawan kemiskinan. Estrada juga mencanangkan program ekonomi
jangka menengah, Philippine Development Plan periode 1999–2004.
Dalam program ini, strategi pembangunan dimaksudkan untuk
memacu pertumbuhan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di
wilayah pedesaan. Program tersebut mengupayakan basis pelayanan
pembangunan sosial, penghapusan distorsi kebijakan dan peraturan
yang menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi dan pembagian
ekonomi yang adil, pembangunan berkelanjutan bagi infrastruktur
desa, peningkatan tata kelola pemerintahan, dan stabilitas makro
ekonomi.
Di level dasar, program prioritas Pemerintahan Estrada untuk
pengentasan kemiskinan adalah Lingap para sa Mahihirap (Looking
after the Poor). Program Lingap melibatkan identifikasi 100 keluarga
termiskin di tiap provinsi dan kota. Mereka diberikan paket b
 antuan
berupa pembangunan sarana lingkungan, bahan pokok dengan har
gamurah, bantuan medis, perumahan, dan sistem pengairan desa.
Estrada juga membentuk Komisi Nasional Anti-Kemiskinan (National
Anti-Poverty Commission) yang bertugas memformulasikan dan me
ngoordinasikan program Lingap. Namun dalam praktiknya, anggaran
Lingap digunakan untuk kepentingan pejabat lokal atau disebut seba
gai pork-barrels.5 Pada akhirnya, program pengentasan kemiskinan
yang dicanangkan Pemerintahan Estrada hanyalah retorika.
5

“Pork Barrel” adalah penggunaan dana tambahan lump-sum yang ditujukan
untuk proyek-proyek lokal melalui partisipasi masing-masing cabang pemerintah
termasuk anggotanya, yang penggunaannya harus mendapat persetujuan dari
komite yang ditunjuk oleh senat dan house of representatives (DPR) Filipina. Untuk
definisi lebih detail, lihat Jose C. Sison, “Pork Barrel”, diakses pada 22 Mei 2019,
https://www.philstar.com/opinion/2019/02/08/1891814/pork-barrel.
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Naiknya Gloria Macapagal-Arroyo ke kursi presiden pada 2001
menyusul impeachment terhadap Presiden Estrada, melahirkan
program pengentasan kemiskinan Kait-Bisig Laban sa Kahirapan
(KALAHI) atau Joining Hands against Poverty. Program ini meliputi
reformasi aset, dukungan fasilitas bagi pembangunan manusia, penciptaan lapangan pekerjaan, partisipasi sektor basis dalam tata kelola
pemerintahan, dan perlindungan sosial serta keamanan. Namun,
program tersebut dianggap kurang fokus, khususnya dalam memandang kebijakan fiskal yang ketat sehingga menimbulkan keraguan
terhadap hasil yang dicapai. Kenyataannya, program tersebut justru
memprioritaskan wilayah pusat perkotaan, khususnya Metro Manila,
ketimbang wilayah pedesaan yang dihuni hampir dua pertiga rakyat
miskin. Sama seperti Pemerintahan Ramos, Pemerintahan MacapagalArroyo menyadari pentingnya keberlanjutan ekonomi. Hal ini karena
pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah sarana untuk menurunkan
angka kemiskinan dari jangka menengah hingga jangka panjang.
Pada masa Pemerintahan Benigno Aquino III (Noynoy), program
pengentasan kemiskinan masih berlanjut dengan nama yang berbeda.
Setiap kampanye dan kebijakan Noynoy senantiasa didasarkan pada
program anti-kemiskinan yang diberi nama “Daang Matuwid” (the
Straight path), dan slogan kampanyenya yang terkenal adalah “Kung
walang korap, walang mahirap” (If there is no corruption, there is no
poverty). Pemerintahan Noynoy berupaya meningkatkan p
 elayanan
publik, seperti pembuatan paspor dan SIM. Selain itu, ia juga
mempersingkat jalur birokratis, misalnya dalam perizinan bisnis.
Pemerintahan Noynoy menyediakan 1,1 miliar Peso untuk program
anti-kemiskinan, jumlah ini melebihi pemerintahan sebelumnya yang
hanya menyediakan 415,8 juta Peso. Program bantuan langsung tunai
(conditional cash transfer/CCTs) yang dikenal dengan nama Pantawid
Pamilyang Pilipino Program (4Ps) pertama kali diluncurkan pada
masa Pemerintahan Macapagal-Arroyo. Program ini kemudian di
perluas oleh Noynoy menjadi program prioritas anti-kemiskinan.
Pada masa Noynoy, CCTs mencakup 4,6 juta masyarakat miskin
yang mendapat jaminan sosial hingga 1.300 Peso per bulan untuk
menjamin anak-anak mereka tetap sehat dan bersekolah. Dari 4,6
juta warga, sebanyak 1,5 juta jiwa telah keluar dari garis kemiskinan
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sebagai hasil dari program CCTs. Meskipun mereka tidak lagi masuk dalam kategori warga miskin, bila penghasilan mereka berada
di bawah penghasilan rata-rata warga non-miskin (11.000 peso per
bulan), mereka tetap rentan kembali miskin.
Terlepas dari capaian tersebut, kritik terhadap program antikemiskinan pemerintah tetap ada. Ketua National Anti-Poverty Commission, Joel Rocamora, mengakui bahwa pembangunan manusia
dan pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Noynoy hanya
mampu menurunkan 1% angka kemiskinan dan lebih dari 25 juta
rakyat Filipina masih berada di bawah garis kemiskinan. Rocamora
juga menyatakan bahwa program 4Ps ditujukan untuk mengatasi
kemiskinan antargenerasi, tetapi tidak mengurangi kemiskinan secara
signifikan. Sebagai contoh, manfaat program 4Ps bagi keluarga yang
tinggal di Metro Manila sangat kecil mengingat biaya hidup yang
tinggi. Namun, manfaat program 4Ps lebih terasa di provinsi-provinsi
di mana sejumlah uang yang didapat dari 4Ps dapat digunakan untuk
menjamin kesehatan dan pendidikan. Meski remitansi dari para
tenaga kerja Filipina di luar negeri dan pembukaan lapangan kerja
sebagai petugas call center mampu membantu rakyat miskin dan
ekonomi negara, hanya sedikit perhatian terhadap produktivitas di
sektor pertanian dan manufaktur.6 Oleh karena itu, pada akhir kepemimpinan Noynoy pada tahun 2015, sebanyak 21% rakyat Filipina
masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari 1.982
US$ per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah warga miskin
berada pada kisaran 20% dan 30% meskipun program pengentasan
kemiskinan telah dijalankan oleh beberapa pemerintahan terdahulu.
Sementara itu, Presiden Rodrigo Duterte yang menggantikan
Noynoy pada 2016 mengeluarkan Executive Order (EO) No. 5 sebagai
legitimasi “Ambisyon Natin 2040,” yakni visi jangka panjang atau
rencana pembangunan 25 tahun. Visi 25 tahun ini mencanangkan
Filipina menjadi negara yang “sejahtera dengan didominasi oleh
6

Lila Ramos Shahani, “Fighting Poverty under Aquino: A Balanced Assessment,”
Philstar Global, 23 Mei 2016, diakses pada 31 Agustus 2017, http://www.philstar.
com/opinion/2016/05/23/1586157/fighting-poverty-under-aquino-balancedassessment.
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masyarakat kelas menengah dan tidak ada warga miskin.” Lebih lanjut,
visi ini mencanangkan rakyat Filipina hidup sehat dan panjang umur,
cerdas dan inovatif, serta hidup di masyarakat yang dapat dipercaya.
Dalam visi jangka panjang ini, pemerintah menaikkan pendapatan
warga sebesar tiga kali lipat dan menghilangkan kemiskinan serta
kelaparan pada 2040, atau lebih cepat. Pada pertengahan 2016, survei
Social Weather Stations menunjukkan bahwa 46% rakyat Filipina
masuk dalam kategori miskin. Angka ini ekuivalen dengan 10,5 juta
keluarga Filipina yang hidup dalam kemiskinan. Angka kemiskinan
di beberapa provinsi mengalami sedikit penurunan, kecuali di Mindanao, daerah asal Duterte.7
Sebagai bentuk komitmennya dalam memajukan Mindanao,
Duterte menegaskan dukungan kuatnya terhadap inisiatif pembangunan di Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dan
wilayah konflik lainnya melalui program pengentasan kemiskinan dan
agenda pembangunan. Sementara itu, di provinsi-provinsi lainnya, se
perti Regions IX (Zamboanga Peninsula), X (Mindanao Utara) dan XII
(Mindanao Pusat) diberlakukan program Comprehensive Reform and
Development Agenda (CRDA). Program bantuan bagi rakyat miskin
ini terdiri dari beasiswa sekolah, program untuk mengurangi kerentanan anak dari kelaparan dan malnutrisi, distribusi kartu “Philhealth”
(semacam kartu jaminan kesehatan), bantuan fasilitas untuk petani dan
nelayan, proyek listrik, dan sistem pengairan di komunitas termiskin
di provinsi-provinsi. CRDA fokus pada proyek anti-kemiskinan yang
memanfaatkan dana dari Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pem
bangunan, Departemen Pertanian, serta Departemen Energi dan Pendidikan Teknologi dan Otoritas Pengembangan Kemampuan (Tesda).
Prioritas Duterte di Mindanao adalah memberantas kelaparan, khususnya di kalangan anak-anak, dan mengurangi angka kemiskinan. Data
statistik menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di ARMM tergolong
daerah termiskin. Gubernur ARMM, Mujiv Hataman, dan Walikota
Cotabato, Cynthia Sayyadi, bersama dengan pejabat lokal, regional,
7

“Duterte’s Ambisyon Natin 2040: Middle-class Society for PH,” Rappler, 15 Oktober
2016, diakses pada 31 Agustus 2017, https://www.rappler.com/nation/149252duterte-ambisyon-natin-2040-ph-development-plan.
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dan nasional bergabung dengan presiden dalam pendistribusian paket
bantuan kepada warga miskin di Shariff Kabunsuan Cultural Complex.
Pada 2017, Duterte juga memaparkan kemungkinan pembangunan
rumah sakit di Jolo dan wilayah lainnya di ARMM dengan dana dari
donasi swasta sebesar 1 miliar peso.8

C. Filipina dalam Konteks Kerja Sama Subregional
BIMP-EAGA
Bagi Filipina, pembentukan BIMP-EAGA merupakan bagian dari
program pembangunan nasional untuk megubah Mindanao yang
termasuk provinsi tertinggal menjadi sebuah kawasan ekonomi baru.
Pembentukan BIMP-EAGA merupakan bukti kuatnya kepemimpinan
dan ambisi pribadi Presiden Fidel Ramos. Konsep kerja sama subregional ini sering kali diasosiasikan dengan Presiden Ramos sebagai
tokoh yang mengajukan gagasan tersebut kepada negara-negara
ASEAN yang kemudian menjadi anggota dari EAGA. Keinginan
kuat Ramos mengantarkan dirinya sebagai tokoh utama penggagas
EAGA yang dapat disejajarkan dengan PM Singapura Goh Tjok Tong
untuk IMS-GT, dan Mahathir Muhammad untuk IMT-GT. Namun,
hanya Presiden Ramos yang menggunakan EAGA sebagai alat untuk
mengatasi krisis ekonomi dan politik di negaranya, khususnya di
wilayah Mindanao.9
Pada masa Presiden Ramos, diplomasi ekonomi ditujukan agar
Filipina menjadi negara industri baru (new industrialising country/
NIC). Selain itu, ada beberapa aspek ekonomi global yang digunakan
Ramos untuk mengatasi krisis ekonomi Filipina, yaitu perdagangan
bebas, liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi. Filipina juga berkomitmen untuk menjadi bagian dari wilayah perdagangan bebas di ASEAN
(ASEAN Free Trade Area/AFTA) serta menjadi anggota dari the
8

9

Julmunir I, Jannaral, “Duterte Launches Poverty Alleviation in Mindanao,” Gulf
Times, 30 Oktober 2016, diakses pada 31 Agustus 2017, http://www.gulf-times.
com/story/519379/Duterte-launches-poverty-alleviation-initiative-in.
Adriana Elisabeth, “The Role of the Philippines in the BIMP-EAGA Growth
Triangle and the Dynamics of ASEAN Political Economy,” (Dissertation, The
University of Wollongong, 2008), 72.
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Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Dalam hal ini, pembentukan BIMP-EAGA merupakan bagian dari kerangka kebijakan
ekonomi Ramos terkait dengan komitmennya di AFTA. EAGA yang
muncul setelah visi NIC diartikan sebagai upaya pelembagaan tren
global dalam konteks regional. Sebagai komponen diplomasi ekonomi,
pemerintah Filipina menginginkan BIMP-EAGA untuk memobilisasi
solidaritas regional demi program pembangunan Filipina. Dalam
konteks Mindanao, wilayah tersebut menjadi persoalan karena
adanya tuntutan politik dari masyarakat Muslim yang mengancam
integrasi nasional. Oleh karena itu, dalam pandangan Ramos, dengan
mengembangkan perekonomian Mindanao, diharapkan perdamaian
dan kestabilan nasional di Filipina dapat tercipta.10
Kerja sama BIMP-EAGA juga dimaksudkan untuk menghilangkan
diskriminasi antara provinsi yang maju di utara dengan provinsi
terbelakang di selatan melalui perdagangan dan penyediaan akses
kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. BIMP-EAGA
sendiri tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan
hanya fokus pada perdagangan dan investasi. Dalam konteks ini,
program “Mindanao 2000 Plan” yang dicanangkan Presiden Ramos
sebenarnya mencakup kebijakan pengentasan kemiskinan. Namun,
implementasinya gagal dan tidak mampu memenuhi tujuan “Philippines 2000” pada akhir 2000.
Sementara itu, pada masa Presiden Arroyo, komitmen pemerintah
Filipina terhadap kerja sama subregional BIMP-EAGA mengalami
penurunan dibandingkan pada masa Ramos. Pada masa Arroyo, tidak
ada kebijakan khusus dalam mengembangkan kerja sama tersebut, kecuali perjanjian dengan Mahathir Muhammad untuk membangkitkan
kembali konsep segitiga pertumbuhan EAGA. Filipina dan Malaysia
setuju untuk meningkatkan keterhubungan transportasi dan keuangan
dalam wilayah pertumbuhan melalui pendirian kantor cabang MayBank
di Kota Zamboanga. Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama
dalam produksi minyak sawit, dengan mengombinasikan investasi
modal Malaysia dengan tenaga kerja Filipina yang sangat besar.11
10
11

Elisabeth, “The Role,” 75.
Elisabeth, “The Role,” 168.
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1. Dari Mindanao 2000 Plan Hingga Mindanao 2020 Plan
Setelah kerja sama BIMP-EAGA resmi didirikan pada 1994, peme
rintah Filipina di bawah Presiden Ramos menjadi negara yang paling
gencar melakukan upaya mengembangkan kerja sama subregional
tersebut. Filipina memiliki kantor khusus untuk BIMP-EAGA di bawah
supervisi asisten presiden di Mindanao. Filipina juga mempunyai
Mindanao 2000 Development Framework Plan sebagai bagian dari
program pembangunan nasional, yang juga dimaksudkan untuk
diaplikasikan ke dalam BIMP-EAGA.
Mindanao 2000 Plan dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Mindanao dalam rangka mengurangi angka
kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan sosial di tengah sejarah
panjang kemiskinan, keterbelakangan, dan sengketa politik. Terdapat
empat tujuan utama yang ingin dicapai hingga 2010, yaitu 1) daya
saing global; 2) integrasi internal dan eksternal; 3) pembangunan
berkelanjutan; dan 4) pembangunan yang berpusat pada masyarakat
(people-centered development). Kemudian, terdapat target pembangunan hingga 2010:
a. Rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7% selama periode
perencanaan;
b. Penurunan pendapatan pertanian sebesar 11% dari total PNB dan
pendapatan sektor industri meningkat hingga 13%;
c. Peningkatan pendapatan per kapita menjadi 20.028 peso pada
2010;
d. Peningkatan angka tenaga kerja dari 5.941.000 orang menjadi
8.301.000 orang atau meningkat sebesar 37,7%;
e. Penurunan kemiskinan menjadi 15% pada 2010 dari 48% pada
1994.
Mindanao 2000 Plan memiliki dua prioritas wilayah yang terkait
dengan pembangunan infrastruktur, yaitu Socsargen dan Cagayan de
Oro-Illigan City Corridor (CIC). Zona pertumbuhan ekonomi lainnya
adalah Teluk Davao, Agusur, Greater Cotabato/Illana Bay, Panguil
Bay-Mt. Malindang, dan Zamboanga-Sulu. Dalam hal ini, pemerintah
hanya menyediakan lingkungan yang baik untuk berkembangnya
sektorswasta. Ketika intervensi dibutuhkan, pemerintah akan melakukannya secara transparan sehingga birokrasi dapat dilaksanakan
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secara akuntabel. Program ini merupakan inisiatif pemerintah dan
sektor swasta bertindak sebagai pelaksana sehingga terbangun kerja
sama antara pemerintah, dan sektor non-pemerintah yang terintegrasi
dan rencana pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Namun,
dalam perkembangannya, program ini kurang memiliki manfaat bagi
pembangunan sosial dan kesetaraan.12
Oleh karena itu, sebagai upaya memperbaiki program sebelumnya, pemerintah Filipina meluncurkan Mindanao 2020 Peace and Development Framework Plan (2011–2030) oleh Mindanao Development
Authority (MinDa). Mindanao 2020 mencakup program untuk 20
hingga 30 tahun ke depan. Program ini bertujuan mengintegrasikan
program kerja yang lebih luas dibandingkan program sebelumnya
dan melibatkan faktor-faktor sosial yang lebih luas. Mindanao 2020
memiliki beberapa tujuan, yaitu
a. Terciptanya perdamaian abadi dengan seluruh kelompok bersenjata dan demobilisasi milisi serta terciptanya masyarakat
Mindanao tanpa senjata; pembangunan dan pemulihan kembali
keluarga, komunitas, dan institusi dari konflik bersenjata dan
perang.
b. Terwujudnya masyarakat yang sehat, berpendidikan, sejahtera,
dan terciptanya kesatuan sosial.
c. Terwujudnya ekonomi Mindanao yang dinamis, bersatu, dan
berkelanjutan. Dengan adanya teknologi, diharapkan terbangun
sinergi di antara berbagai pusat ekonomi sehingga mampu menjadikan Mindanao sebagai lumbung pangan nasional dan kawasan Asia Pasifik.
d. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Mindanao yang partisipatif dan sensitif-budaya serta terwujudnya kerangka politik
yang menekankan self reliance dan self-determination.
e. Terwujudnya keterhubungan ekonomi, kultural, dan politik
internasional yang aktif dan sinergis dengan negara-negara
ASEAN, negara-negara Asia, negara-negara Timur Tengah, dan
seluruh dunia.13
12
13

Elisabeth, “The Role,” 226.
Mindanao Development Authority. Mindanao 2020 Peace and Development
Framework Plan 2011–2030. (Davao City: Mindanao Development Authority,
2012), 87.
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Tabel 6.2 Target Mindanao 2020 Plan
No.

2016

2020

2030

1.

Perjanjian damai
ditandatangani antara
pemerintah Filipina, Moro
Islamic Liberation Front
(MILF), dan National
Democratic Front (NDF).

Konsolidasi penyelesaian
politik secara konsisten
berdasarkan perjanjian
damai dengan beberapa
pihak, yaitu Moro National
Liberation Front (MNLF),
MILF, dan NDF.

Atmosfer perdamaian
tercipta di seluruh
Mindanao; pluralisme
budaya diterima sehingga
dapat memperkaya dan
bukan memecah warga.

2.

Angka kemiskinan turun
menjadi 30%.

Angka kemiskinan turun
menjadi 25%.

Angka kemiskinan turun
menjadi 15%.

3.

Angka rata-rata harapan
hidup meningkat menjadi
usia 67 tahun; angka
rata-rata siswa bersekolah
SD dan SMA meningkat
menjadi 50%, melebihi
level yang dicapai pada
2010.

Angka rata-rata harapan
hidup meningkat menjadi
usia 69 tahun; angka
rata-rata siswa bersekolah
SD dan SMA meningkat
menjadi 75%, melebihi
level yang dicapai pada
2010.

Angka rata-rata harapan
hidup meningkat menjadi
usia 72 tahun; angka
rata-rata siswa bersekolah
SD dan SMA meningkat
menjadi 100%, dengan
rata-rata kelulusan
90–95%.

4.

Restorasi hutan minimal
30% dari wilayah darat.

Restorasi hutan minimal
40% dari wilayah darat.

Stabilisasi hutan hingga
melebihi 40% dari wilayah
darat.

5.

Perekonomian Mindanao
berkembang dengan
rata-rata pertumbuhan
PDB 7–8%, penghasilan
tahunan rata-rata
penduduk meningkat
hingga 16.000 peso,
dan angka rata-rata
pengangguran tidak lebih
dari 3%.

Perekonomian Mindanao
berkembang dengan
rata-rata pertumbuhan
PDB 8–10%, penghasilan
tahunan rata-rata
penduduk meningkat
hingga 22.000 peso,
dan angka rata-rata
pengangguran tidak lebih
dari 2%.

Perekonomian Mindanao
berkembang dengan
rata-rata pertumbuhan
PDB 8–10%, penghasilan
tahunan rata-rata
penduduk meningkat
hingga 50.000 peso,
dan tidak ada lagi
pengangguran.

6.

90% jalan nasional
dibangun dalam kondisi
baik; ada peningkatan
layanan transportasi
air (sungai, danau, dan
pantai).

100% jalan nasional
dibangun dalam
kondisi bagus, layanan
transportasi kereta
dioperasionalkan;
transportasi air semakin
ditingkatkan di seluruh
Mindanao.

100% jalan nasional dan
provinsi dibangun dalam
kondisi bagus; layanan
transportasi kereta yang
menghubungkan beberapa
provinsi aktif digunakan;
transportasi air menjadi
sistem transportasi multimodal yang terintegrasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis dari Mindanao Development Authority (2012).

Filipina dalam Pembangunan ... 127

Berdasarkan tujuan Mindanao Plan 2020, upaya pemerintah
Filipina untuk mengoptimalisasi perekonomian Mindanao tampak
dengan melibatkan wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah BIMPEAGA yang menyediakan lumbung pangan untuk kebutuhan nasional
sekaligus untuk wilayah Asia Pasifik. BIMP-EAGA sendiri dicanangkan
menjadi lumbung pangan regional ASEAN dalam pertemuan BIMPEAGA Agriculture and Fisheries Ministers pada 2011 di Makassar.
Berdasarkan Kerangka ASEAN Integrated Food Security (AIFS),
konsep lumbung pangan merupakan bagian dari kerangka kebijakan
BIMP-EAGA untuk pembangunan berkelanjutan sektor industri pertanian dan perikanan. Tujuan berdirinya lumbung pangan regional
ASEAN sendiri ialah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
integrasi ekonomi antara industri pertanian dan sektor perikanan guna
menjamin ketahanan pangan, kesejahteraan warga yang berkelanjutan,
dan pengentasan kemiskinan di wilayah ASEAN.
Dalam hal ini, lumbung pangan menjadi alat menguji inisiatif
ketahanan pangan ASEAN di BIMP-EAGA, khususnya di Mindanao
sebagai salah satu fokus area EAGA. Berdasarkan Mindanao 2020
Peace and Development Framework Plan, ketahanan pangan tetap
menjadi tantangan bagi Mindanao mengingat produksi beras yang
menurun dari total permintaan. Pemerintah Filipina melalui MinDa,
mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu meningkatkan anggaran,
membangun infrastruktur, dan meningkatkan produktivitas petani,
sebagai bagian dari strategi kunci untuk memaksimalkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Mindanao.14

D. Implementasi Kerja Sama Subregional BIMP-EAGA
di Filipina: Peluang bagi Mindanao
Kerja sama subregional BIMP-EAGA sebenarnya dapat dijadikan
peluang bagi warga Muslim di Mindanao untuk melakukan perda
gangan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim,
14

“EAGA Strengthens Bid to Become ASEAN’s Regional Food Basket,” Mindanao
Development Authority, diakses pada 12 September 201, http://www.officialgazette.gov.ph/2011/05/25/eaga-strengthens-bid-to-become-aseans-regional-foodbasket/.
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seperti Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Namun, berdasarkan kinerja
perdagangan Mindanao pada tahun 2000, ekspor dari wilayah tersebut
lebih banyak ditujukan ke negara-negara maju ketimbang ke negaranegara BIMP-EAGA. Ekspor terbesar Mindanao ditujukan ke negaranegara maju, seperti Jepang, sebesar 393 US$ juta atau 30% dari total
ekspor tahun 2000, disusul AS dengan 25%. Pasar ekspor lainnya
adalah Belanda (11%) dan 20% sisanya ke negara-negara Asia, seperti
Tiongkok, Korea, Taiwan, Singapura, dan Hongkong. Sementara itu,
kontribusi wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim, khususnya
ARMM, Regions IX, dan XII masih lebih sedikit dibandingkan Regions
X dan XI. ARMM sendiri hanya berkontribusi 0,4% per tahun pada
2000. Caraga, wilayah miskin lainnya di Mindanao, berkontribusi
1,6% dari ekspor Mindanao.15
Berdasarkan fakta tersebut, tampaknya wilayah dengan penduduk
mayoritas Muslim di Mindanao masih belum memanfaatkan peluang
dan belum memperoleh keuntungan dari adanya BIMP-EAGA.
Meskipun wilayah BIMP-EAGA mayoritas berpenduduk Muslim dan
70% dari 50 juta jiwa penduduk Mindanao beragama Islam, neraca
perdagangan dengan sesama warga Muslim masih sangat kecil. Selain
dilihat dari data ekspor, kenyataan bahwa wilayah-wilayah berpendu
duk mayoritas Muslim di Mindanao lebih tertinggal dibandingkan
wilayah lainnya. Hal tersebut menghambat mereka untuk merespons
peluang ekonomi dari BIMP-EAGA. Namun, data tahun 1995
menunjukkan bahwa total ekspor Mindanao ke Brunei, Indonesia,
dan Malaysia (BIM) mencapai puncaknya dengan jumlah 7 juta US$
dan menurun pada 1999 menjadi 7 juta US$. Meskipun pada 2000
ekspor ke BIM meningkat kembali menjadi 42 juta US$, angka ini
masih di bawah rata-rata ekspor pada 1994–2000, yakni sekitar 46
juta US$. 16
Nilai ekspor Mindanao ke BIM semakin menurun dibandingkan
puncaknya pada 1995. Krisis keuangan Asia berkontribusi terhadap
penurunan ekspor tersebut, tetapi kurangnya dukungan pemerintah
15

16

Larry N. Digal dan Milva Lunod, “Impact of BIMP-EAGA on Mindanao Exports,”
Banwa 1, no.1 (April 2004): 166.
Digal dan Lunod, “Impact of,” 166.

Filipina dalam Pembangunan ... 129

di bawah kepemimpinan Joseph Estrada turut berkontribusi terhadap
penurunan ini. Pada 1994–2000, total impor Mindanao dari wilayah
BIM lebih besar ketimbang nilai ekspor sehingga menyebabkan defisit
perdagangan sebesar 10 juta US$ per tahun selama periode itu. Mitra
dagang utama Mindanao di wilayah BIM adalah Indonesia dengan
total perdagangan mencapai setengahnya. Malaysia juga berkontribusi
dengan rata-rata 45% per tahun. Namun, tidak seperti Indonesia,
nilai impor dari Malaysia justru lebih besar dibandingkan nilai ekspor
Mindanao.17
Mengingat masih rendahnya neraca perdagangan antara
Mindanao dengan wilayah lainnya yang tergabung dalam BIMPEAGA, pemerintah Filipina terus mendorong pemanfaatan peluang
ekonomi dalam kerangka kerja sama subregional secara lebih optimal.
Salah satunya adalah dengan berkomitmen kuat terhadap pengembangan koridor ekonomi Greater Sulu Sulawesi di mana wilayah
Mindanao dan Palawan menjadi bagian di dalamnya. Selanjutnya,
dibahas mengenai komitmen Filipina dalam implementasi koridor
ekonomi Greater Sulu Sulawesi yang merupakan bagian dari the
BIMP-EAGA Implementation Blueprint 2012–2016.

1. Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor (GSSEC):
Mindanao dan Palawan
Dalam perkembangannya, terdapat beberapa kemajuan yang dihasilkan dari BIMP-EAGA’s Implementation Blueprint on Priority Infrastructure Projects (PIPs), khususnya dalam konektivitas darat, laut,
dan udara. Kemajuan ini difokuskan pada dua koridor ekonomi (lihat
Gambar 6.2) dan persiapan agenda pasca-2016 untuk mengakselerasi
konektivitas melalui proyek prioritas dan untuk mendukung konektivitas di cakupan lebih luas, yakni dalam ASEAN Economic Community
(AEC). Infrastruktur di Koridor Ekonomi Borneo Barat, khususnya di
bidang transportasi, bisa dikatakan cukup baik, di mana investasi dan
perdagangan lintas-batas juga telah berjalan. Sementara itu, Koridor
Ekonomi Greater Sulu-Sulawesi yang merupakan koridor maritim
masih bergantung pada konektivitas melalui layanan pengiriman dari
17
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Sumber: Asian Development Bank. BIMP-EAGA Investment Opportunities in Corridor Value
Chains. (Mandaluyong City: 2016), i.

Gambar 6.2 Koridor Ekonomi BIMP-EAGA

pelabuhan ke pelabuhan (port-to-port shipping services). Pelabuhan
Mindanao sendiri cukup besar dan efisien, sementara pelabuhan
Sulawesi Utara telah diperluas untuk mengakomodasi pembangunan
dan pertumbuhan industri dari kawasan ekonomi khusus di provinsi
tersebut.
Pelabuhan laut di Mindanao, misalnya Pelabuhan Davao yang
dikenal dengan nama Sasa Wharf, berperan sebagai pintu gerbang
menuju selatan Filipina. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan laut terbesar kedua di Filipina, setelah Pelabuhan Manila, sekaligus pelabuhan
dengan kinerja terbaik di Mindanao. Pelabuhan ini didominasi oleh
kargo kontainer, ekspor bahan mentah, kargo bulk, kargo umum, dan
fasilitas penumpang. Sementara itu, Pelabuhan Zamboanga dikelola
oleh the Zamboanga City Special Economic Zone Authority, yang
dikenal juga sebagai Zamboanga Freeport Authority (ZFA). Fasilitas
pelabuhannya mendapat peringkat sebagai pelabuhan paling efisien
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kedua di Asia.18 Ekspor ikan sarden dalam volume besar ke AS, Eropa,
dan Timur Tengah juga dilakukan dari pelabuhan ini. Pada 2015, the
Mindanao Development Authority (MinDA) mengajukan rencana
pembangunan pelabuhan laut di Mindanao untuk membantu para
pedagang mendapatkan akses lebih baik ke Sabah dan Sulawesi Utara
dalam koridor BIMP-EAGA, juga untuk meningkatkan aliran barang
dan orang di Mindanao dan antarpulau. Lebih jauh mengenai proyek
infrastruktur di koridor ekonomi Greater Sulu-Sulawesi dapat dilihat
pada Tabel 6.3.
Sementara itu, dalam hal fasilitas pelabuhan udara di Mindanao,
terdapat tiga bandar udara, yaitu Francisco Bangoy International
Airport di Kota Davao, General Santos International Airport, dan
Zamboanga International Airport. Pada 2005, bandar udara internasional Francisco Bangoy ditingkatkan kapasitasnya melalui bantuan
dari Asian Development Bank (ADB) dan European Investment Bank
sehingga luasnya menjadi 17.500 m2 untuk terminal penumpang
dan 5.580 m2 untuk terminal kargo. Bandar udara ini dilayani oleh
Philippines Airlines (PAL), Silk Air (SLK), Cebu Pacific (CEB), dan
Air Philippines (GAP). Pada 2017, MinDa mengajukan pembangunan
dan modernisasi lima bandar udara di Mindanao dan meningkatkan
kapasitas bandar udara di General Santos menjadi fasilitas bertaraf
internasional yang modern dan lengkap.
Sebagai salah satu komitmen untuk membangun konektivitas
maritim yang telah lama mati di koridor GSSEC, Filipina bekerja
sama dengan Pemerintah Indonesia dalam meluncurkan pelayaran
logistik perdana kapal roll on-roll off (roro) rute Davao-Bitung pada
30 April 2017 yang membawa muatan tepung terigu. Kapal yang
digunakan adalah kapal super shuttle roro 12 dengan kapasitas 500
TEUs dan dioperasikan Asian Marine Transport Corporation yang
berbasis di Kota Cebu. Pelayaran kapal kargo ini merupakan inisiatif
Filipina untuk menghubungkan Kota Davao dengan General Santos
di Selatan Mindanao serta Kota Bitung di Sulawesi Utara, Indonesia.
Kapal roro ini dimaksudkan untuk mengurangi waktu sekaligus biaya
18

Susila Munisamy & Gurcharan Singh, “Benchmarking the efficiency of Asian
container ports”. African Journal of Business Management No. 5 (2011): 1397–1407.
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Aktivitas Khusus dan Dampak
Ekspansi Pelabuhan Zamboanga: Sebagai komponen dari Program
Pembangunan Mindanao I, pembangunan pelabuhan ini melibatkan
pencabutan container marshalling area, dan perbaikan sistem
drainase. Kedua, penghalang kontainer ISPS diganti dengan pagar
untuk mengeliminasi kemacetan. Ekspansi Pelabuhan Davao (Fase
1) melibatkan 113 m dari tempat berlabuh kontainer sepanjang
270 m. Pembangunan lereng roro baru dan terminal penumpang
sehingga komponen dari pengembangan dermaga baru dapat
dibangun dan penumpang serta aktivitas pengangkutan dapat
dipisahkan.
Ekspansi Pelabuhan Zamboanga: Proyek ini meliputi ekspansi
backup area dan fasilitas tempat berlabuh baru setelah reklamasi
darat untuk Pelabuhan Bongao. Untuk Pelabuhan Sitangkai, proyek
itu memperluas ruang tempat berlabuh untuk mengakomodasi
kargo lebih besar; dan menyediakan terminal penumpang baru dan
rekonstruksi jalan lintasan.
Ekspansi Pelabuhan Davao (Fase 2): Proyek melibatkan 1) perluasan
RC Wharf dan instalasi Quay Crane Rail; 2) pengaspalan back-up
area baru; 3) rehabilitasi pembangunan terminal penumpang, dan
lereng roro; 4) perluasan ujung utara pelabuhan.

Tujuan

Zamboanga dan Davao menyediakan
konektivitas di Laut Greater Sulu-Sulawesi,
sedangkan Tawi-Tawi memfasilitasi
konektivitas di sepanjang subkoridor
Zamboanga-Sabah. Pembangunan pelabuhan
di Zamboanga dan Davao dibutuhkan untuk
mengatasi defisiensi dalam infrastruktur

Pembangunan ekonomi di ARMM
bergantung pada pembangunan konektivitas
antara Zamboanga dan Sabah. Proyek
ini meliputi pembangunan/rehabilitasi
infrastruktur di Jolo, Bongao, dan Sitangkai
sebagai local hubs utama.

Tujuan untuk membangun subkoridor ini
adalah untuk menciptakan sinergi antara
Davao dan General Santos, di satu sisi,
serta Manado dan Bitung, di sisi lain, untuk
pelayanan laut dan udara. Pembangunan
konektivitas di antara empat daerah ini
akan meningkatkan laju barang dan orang di
sepanjang koridor.

Proyek

Zamboanga Peninsula
Subkoridor Mindanao
(Filipina)-Sabah
(Malaysia)

Subkoridor Zamboanga
Peninsula-Sabah
melalui provinsi di
Autonomous Region
in Muslim Mindanao
(ARMM)

Tabel 6.3 Prioritas Investasi Proyek Infrastruktur Koridor Ekonomi Greater Sulu-Sulawesi untuk Peningkatan Konektivitas
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Proyek

Tujuan

Rehabilitasi jalan Davao-Digos termasuk konversi jalan menjadi
empat jalur, sedangkan segmen jalan Digos-General Santos
termasuk konstruksi jalur mendaki di tiga lokasi antara Davao dan
General Santos.

Rehabilitasi Davao-General Santos Toll Road: Proyek ini melibatkan
pembangunan dan ekspansi ring road di General Santos untuk
mendukung pelabuhan dan meningkatkan kualitas jalan menjadi
standar internasional.

Peningkatan Koneksi Manado-Bitung: Proyek berlokasi di Sulawesi
Utara dan terdiri dari dua sub-proyek, yaitu 1) Ekspansi Pelabuhan
Manado, dan 2) Manado-Bitung Toll Road. Ekspansi Pelabuhan
Manado melibatkan pembangunan tempat berlabuh di selatan,
dermaga selatan, pusat, dan utara.

Pelabuhan General Santos (Makar Wharf): Proyek melibatkan:
1) ekspansi pelabuhan dan reklamasi dengan open storage (3,4
hektare); 2) konstruksi gudang; 3) instalasi Quay Crane Rail, dan 4)
konstruksi terminal penumpang. Proyek ini melibatkan konstruksi
fasilitas roro.

Aktivitas Khusus dan Dampak
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Tujuan dari subkoridor ini adalah untuk
mengembangkan kapasitas pelabuhan
Palawan untuk mengakomodasi arus
perdagangan dan penumpang yang masih
terbatas, dan untuk mengembangkan
koneksi dengan Kudat di Sabah dalam
konteks pelabuhan Brooke’s Point. Kudat
memiliki potensi menjadi gerbang pariwisata
bagi wilayah barat daya Filipina.

Tujuan

Ekspansi Pelabuhan Puerto Princesa. Proyek ini melibatkan
konstruksi tempat berlabuh baru sepanjang 228 m, gudanggudang, dan terminal penumpang. Pelabuhan Princesa Puerto akan
berperan sebagai alternatif bagi Pelabuhan Brooke’s Point.

Pelabuhan Brooke’s Point. Rehabilitasi pelabuhan akan melibatkan
perbaikan 1) dermaga RC dan roll-on roll-off (roro) ramp; 2)
Pembangunan the Philippine Ports Authority (PPA); dan 3)
Pendekatan Dermaga RC, termasuk 4 sub-proyek tambahan, yaitu
a) relokasi existing breakwater, b) perbaikan bangunan terminal
penumpang, c) ekspansi bangunan TMO, dan 4) perluasan jalan
aspal dan pendekatan dermaga.

Program Pembangunan Pelabuhan Palawan: Tujuan proyek
ini adalah untuk mengembangkan pelabuhan dalam rangka
meningkatkan kapasitas untuk mengatasi subregional traffic,
dan untuk mengembangkan koneksi dengan Kudat di Sabah,
Malaysia. Proyek ini melibatkan rehabilitasi dan pembangunan
dua pelabuhan, yakni Brooke’s Point dan Puerto Princesa. Brooke’s
Point merupakan pelabuhan terbesar kedua di Palawan, sedangkan
Puerto Princesa merupakan pelabuhan utama. Kedua pelabuhan ini
terhubung dengan Sabah, Malaysia.

Aktivitas Khusus dan Dampak

Sumber: ASEAN (2015); dan “Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)
Implementation Blueprint 2012–2016.”

Subkoridor Palawan
(Filipina)-Sabah
(Malaysia)

Proyek

perjalanan dengan rute yang biasa dilakukan melalui udara dan darat
Manila-Jakarta menuju Pasar Bitung yang memakan waktu tiga hingga
lima minggu. Dengan kapal roro ini, lama pelayaran hanya memakan
waktu 36 jam atau satu setengah hari perjalanan.
Kapal kargo ini merupakan usaha konektivitas laut terbesar di
wilayah BIMP-EAGA. Peluncuran kapal roro bisa dikatakan sebagai
proyek ambisius para pendiri BIMP-EAGA untuk menghubungkan
setiap wilayah dalam kerja sama subregional tersebut. Hal yang menjadi pekerjaan rumah adalah memastikan keberlanjutan rute kapal
kargo ini dan keberlanjutan kerja sama antarkelompok bisnis di kedua
negara. Hal ini penting mengingat dahulu sempat dibuka rute pener
bangan Davao-Manado, tetapi akhirnya ditutup karena kurangnya
penumpang dan muatan barang. Sebelumnya, terdapat penerbangan
Manado-Davao yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan swasta
Indonesia, yakni Buraq Airlines dan Sriwijaya Air, tetapi tidak bertahan lama. Konsekuensinya, interaksi warga Filipina dengan warga
Manado dalam konteks BIMP-EAGA semakin berkurang.19
Dalam realisasinya, kapal roro yang idealnya datang 2–3 minggu
sekali ke Bitung, hingga dua setengah bulan sejak peresmiannya,
belum datang lagi ke Bitung. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan
mandeknya kapal roro. Pertama, faktor harga kontainer sekitar 600
US$ dianggap terlalu mahal bagi pengusaha Indonesia. Kedua, belum
adanya comparative advantage yang dibangun dalam perdagangan
Davao-Bitung karena tiap-tiap wilayah memiliki komoditas serupa.20
Ketiga, dari segi historis, tidak ada hubungan dagang antara Bitung
dengan Davao, yang ada selama ini adalah hubungan dagang Sangihe
dan Talaud ke Davao. Oleh karena itu, kapal roro tersebut sebaiknya
melakukan transit di Tahuna dan Lirung, bukan di Bitung.21 Adapun

19

20

21

Sekretaris Daerah BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Utara (SS), wawancara oleh
penulis; akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (JET), wawancara
oleh penulis (21 Juli 2017).
Informasi didapat dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Bitung dan observasi di Pelabuhan Samudra Bitung pada 19 Juli 2017.
Masukan Bapak Sriyanto, Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi,
BNPP, dalam Seminar laporan akhir Puslit Politik LIPI, Jakarta, 7 November 2017.
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Sumber: Mindanao Development Authority (2017)

Gambar 6.3 Rute Kapal Roro Davao-General Santos-Bitung
Tabel 6.4 Produk Unggulan Pengembangan Ekspor Sulawesi ke Filipina melalui
Rute Bitung-Davao/General Santos
No
Produk
Keterangan
1 Tepung Terigu
Prioritas
2 Minyak goring
Prioritas
3 Rumput laut
Prioritas
4 Bulir jagung
Potensial
5 Kopra
Potensial
6 Kopi, tidak digingseng dan tidak dihilangkan kafeinnya
Potensial
7 Semen Portland
Potensial
8 Tuna yellowfin beku
Potensial
9 Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya
Potensial
10 Bangunan prapabrikasi
Potensial
11 Ikan cakalang (striped-bellied bonito)
Potensial
12 Papan, panel, konsol untuk voltase melebihi 1000 volt
Potensial
13 Pupuk amonium sulfat
Potensial
Sumber: Sekretariat Nasional Kerja Sama Ekonomi Sub Regional-Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, “Pemanfaatan Konektivitas Bitung-Davao”, disampaikan pada 5 Juli
2017.
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data komoditas potensial untuk perdagangan melalui kapal roro
Davao-Bitung dapat dilihat pada tabel 6.4.
Selain infrastruktur, sektor lain yang dikembangkan di Greater
Sulu-Sulawesi Economic Corridor (GSSEC) adalah sektor industri.
Berdasarkan hasil kajian ADB pada 2017, para pelaku bisnis di koridor
GSSEC mengkhawatirkan kekurangan mereka yang belum memenuhi
skala ekonomi di industri pemrosesan makanan (food processing) dan
masih lebih banyak bermain dalam skala usaha kecil dan menengah
(UKM). Mereka kemudian menginginkan pembangunan koridor
value chains untuk menyediakan skala ekonomi yang dibutuhkan,
memperluas pasar, dan meningkatkan akses mereka menuju faktor
produksi yang lebih murah.22
Dalam industri makanan halal, Mindanao’s Halal Food Industry
Development Plan menjadi inisiatif utama di bawah the 2004–2010
Medium Term Philippine Development Plan. Rancangan pembangunan
tersebut menetapkan Autonomous Region in Muslim Mindanao
(ARMM) sebagai basis produksi halal untuk Filipina. Pada saat yang
sama, Sabah menetapkan standar tinggi untuk pabrikan makanan
halal dan menekankan penggunaan proses teknologi canggih. Standar
halal excellence di Sabah memberikan peluang besar untuk kolaborasi
dengan ARMM di Mindanao. Terdapat juga aktivitas pemanfaatan
pertanian secara ekstensif di koridor GSSEC untuk mendukung investasi lintas-perbatasan dalam pemrosesan makanan. Di Mindanao,
produk pertanian utamanya adalah pisang, kelapa, beras, jagung,
dan serat abaca. Produksi kelapa juga banyak tersebar di seluruh
Mindanao, sementara produksi minyak sawit terdapat di wilayah
Caraga. Pisang Cavendish Mindanao, misalnya, banyak diekspor
dalam bentuk segar meskipun terdapat upaya untuk memproduksi
keripik pisang menggunakan pisang Cardaba. Serat pisang juga digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Industri pemrosesan kayu
juga potensial untuk menambah nilai di sektor industri jika investasi
lintas-perbatasan untuk mengembangkan pemasaran dan kapasitas

22

Asian Development Bank. BIMP-EAGA Investment, Opportunities in Corridor
Value Chains (Mandalugong City: Asian Development Bank, 2016), 23.
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logistik serta mengenalkan skala ekonomi ke industri ditingkatkan.
Dalam konteks ini, 60% ekspor kayu Filipina berasal dari Mindanao.

E. Tantangan Filipina dalam Implementasi BIMP-EAGA
Selain besarnya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Filipina melalui
kerja sama BIMP-EAGA, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi
dalam implementasi kerja sama tersebut. Kurangnya pembangunan
infrastruktur untuk memulai perdagangan kawasan sebenarnya bukan
hanya monopoli Mindanao dan Palawan. Wilayah lainnya di BIMPEAGA, seperti Pulau Kalimantan dan kepulauan utara Indonesia, juga
menghadapi masalah yang sama. Hal ini karena jarak wilayah tersebut
yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi yang berada di ibu kota negara
sehingga perdagangan dengan negara tetangga yang sebenarnya dapat
dicapai hanya dengan beberapa jam saja sulit terwujud. Oleh karena
itu, peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menginformasikan kepada komunitas bisnis mengenai peluang usaha yang
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di
kawasan BIMP-EAGA, termasuk di Mindanao dan Palawan.
Tantangan lainnya yang masih dihadapi pemerintah Filipina
adalah kurangnya kesadaran dari para pejabat pemerintah. Seperti diungkapkan oleh Arturo P. Boncato Jr., asisten sekretaris the Philippine
Department of Trade and Industry, masih ada pejabat pemerintah
dan anggota parlemen yang mengeluarkan aturan dan regulasi tanpa
mempertimbangkan eksistensi kerja sama subregional BIMP-EAGA,
padahal mobilitas barang dan orang hanya dapat terjadi jika mereka
memberikan relaksasi atas regulasi guna mendukung perdagangan
kawasan di luar ibu kota. Menurut Boncato, konektivitas masih membutuhkan regulasi. Regulasi ini bergantung pada pemimpin negara
yang mau memberikan konsesi atau tidak. Hal ini yang pada akhirnya
akan berpengaruh pada pembangunan di wilayah BIMP-EAGA.23

23

Manuel Cayon,“BIMP-EAGA: Eagle Eyes toward 2025,” Business Mirror, 4 April
2017, diakses pada 7 Juli 2017, https://businessmirror.com.ph/bimp-eaga-eagleeyes-toward-2025-3/
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Tantangan lain yang juga penting adalah isu keamanan akibat
meningkatnya ekstremisme global, termasuk aksi pembajakan laut
yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf di selatan Filipina. Kelompok
Abu Sayyaf kini berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS. Untuk
mengatasi persoalan ini, Presiden Duterte melakukan kerja sama de
ngan Indonesia dan Malaysia dalam bentuk patroli bersama melawan
terorisme di Laut Sulu.
Sementara itu, pasca-berakhirnya roadmap the Implementation
Blueprint 2012–2016, Filipina harus menghadapi tantangan menghadapi implementasi BIMP-EAGA Vision 2025. Hal ini mengingat
negara tersebut juga menjadi ketua BIMP-EAGA selama pilot year
implementasi BIMP-EAGA Vision 2025 sehingga Filipina sebagai
ketua harus memastikan bahwa roadmap terbaru tersebut dapat
direalisasikan secara optimal. BIMP-EAGA Vision 2025 sendiri
merupakan cetak biru untuk mendukung dan melengkapi “ASEAN
2025: Forging Ahead Together Roadmap.” BIMP-EAGA Vision 2025
juga merupakan dokumen penerus the Implementation Blueprint
2012–2016.
Untuk menghindari kesalahan dari roadmap terdahulu, harus ada
peningkatan investasi, baik pemerintah maupun swasta, khususnya
dalam isu konektivitas, baik di bidang konstruksi pembangunan
maupun komunikasi. Seperti ditegaskan oleh Boncato, pemerintah
Filipina harus secara agresif melibatkan sektor swasta untuk mening
katkan produk dan jasa EAGA ke tingkat global value chains. Hal
yang terpenting adalah membuat BIMP-EAGA dekat dan dikenal
masyarakat.24
Dalam rangka menjawab tantangan implementasi BIMP-EAGA
Vision 2025 dalam bidang pariwisata, MinDa mengajukan proposal
penerbangan langsung antara Bali di Indonesia dan Davao di Mindanao
dalam rangka menciptakan “daerah wisata limpahan” (pocket tourism
loops) (lihat Gambar 6.4). Filipina ingin turut mendapat keuntungan
dari Bali sebagai destinasi turis yang menawarkan beragam pariwisata.
Dengan adanya penerbangan langsung Bali-Davao, Wisatawan dari
24

Cayon, “BIMP-EAGA: Eagle."
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Sumber: Montenegro (2015)

Gambar 6.4 Mindanao dan EAGA Corridors Link (Mindanao Tourism Loop)

Bali dapat melanjutkan wisatanya ke Davao yang memiliki komunitas
etnik di Danau Sebu di Cotabato Selatan, kampung budaya T’boli,
Davao Oriental, dan Pantai Surigao, yang bisa dijadikan destinasi
ekoturisme berbasis komunitas. Selain itu, Departemen Pariwisata,
Departemen Transportasi dan Komunikasi, dan Otoritas Penerbangan
Sipil Filipina, serta lembaga pemerintah lainnya tengah bernegosiasi
dengan dua maskapai penerbangan Indonesia untuk membuka rute
penerbangan Bali-Davao, termasuk dengan Cebu Pacific yang sudah
memiliki penerbangan reguler dengan rute langsung Cebu-Bali.
Pemerintah Filipina menginginkan dibukanya rute Cebi-Davao-Bali.
Selain itu, terdapat dua proyek kerja sama dengan Indonesia yang
tengah diusulkan, yaitu industri kelapa terpadu untuk petani kecil
dan penanganan pascapanen jagung pembiayaannya direncanakan
berasal dari Tiongkok dan Japan-ASEAN Investment Fund.25
25

Wawancara dengan SS, Sekretaris Daerah BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Utara,
Manado, pada 21 Juli 2017.
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Pemerintah Filipina juga tengah mengajukan pembangunan
infrastruktur untuk konektivitas, yakni dengan dimasukkannya food
hubs antara Mindanao dan negara anggota BIMP-EAGA lainnya,
serta pembangunan sektor sosial-budaya untuk pembangunan di
subregional BIMP-EAGA.26 Pengajuan proposal tersebut menjadi
tantangan tersendiri bagi MinDa dalam rangka memajukan investasi
di Mindanao. Jika proposal tersebut disetujui, tentu akan membawa
manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Mindanao.
Tantangan lain yang dihadapi Filipina adalah persoalan transportasi air dan udara yang menjadi faktor utama bagi realisasi cetak
biru BIMP-EAGA untuk 10 tahun ke depan, khususnya akses menuju
Mindanao.27 Sebagai contoh, para delegasi negara-negara BIMP-EAGA
yang menghadiri pertemuan di Davao harus menempuh penerbangan
hingga 10–15 jam karena tidak ada transportasi langsung menuju
Davao. Seandainya dibuka rute penerbangan langsung antara Davao
dan Manado di Indonesia, para delegasi hanya menempuh perjalanan
satu setengah jam. Hal ini menjadi tantangan besar bagi konektivitas
kedua negara yang masuk dalam Greater Sulu-Sulawesi Economic
Corridor. Oleh karena itu, persoalan transportasi masih menjadi
sektor prioritas mengingat sektor ini menentukan kesuksesan sektor
lainnya dalam implementasi BIMP-EAGA Vision 2025.

F. Kesimpulan
Sebagai inisiator berdirinya kerja sama subregional BIMP-EAGA,
pemerintah Filipina memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja
sama tersebut. Kerja sama ini sangat penting bagi Filipina karena
merupakan salah satu cara efektif untuk mengatasi persoalan ekonomi
26

27

Ace June Rell S. Perez, “BIMP-EAGA Vision 2025, New Challenge to Philippines,”
Sun Star Phillipines, 24 Januari 2016, diakses pada 3 Juni 2017, http://www.sunstar.
com.ph/davao/business/2016/01/24/bimp-eaga-vision-2025-new-challengephilippines-453489.
Carmencita A. Carillo, “BIMP-EAGA Transport is Main Hurdle,” Business World
Online, 29 Februari 2016, diakses pada 5 Mei 2017, http://www.bworldonline.
com/content.php?section=Economy&title=bimp-eaga-transport-is-mainhurdle&id=123726.

142 Kerja Sama Subregional ...

dan politik di Mindanao. Sejak masa Presiden Ramos hingga masa
Pemerintahan Duterte, pemerintah Filipina telah mengeluarkan
berbagai kebijakan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan
ketertinggalan, khususnya di Mindanao yang juga mengalami persoal
an separatisme. Dengan mengikutsertakan wilayah selatan Filipina
(Mindanao dan Palawan) ke dalam wilayah kerja sama BIMP-EAGA,
pemerintah memiliki harapan besar untuk dapat memajukan wilayah
tersebut. Berbagai paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi di Mindanao. Pemerintah Filipina
bahkan membentuk Mindanao Development Authority (MinDa)
untuk mengembangkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di
Mindanao. MinDa juga menjadi perwakilan Filipina dalam mengembangkan kerja sama subregional BIMP-EAGA.
Jika dicermati, kebijakan ekonomi Filipina untuk Mindanao, baik
Mindanao 2010 Plan maupun Mindanao 2020 Plan, selaras dengan
kebijakan Filipina terhadap kerja sama BIMP-EAGA. Memang harus
diakui bahwa neraca perdagangan antara Mindanao dengan wilayahwilayah di BIMP-EAGA, khususnya yang masuk dalam Greater
Sulu-Sulawesi Economic Corridor, masih belum maksimal meskipun
peluang ekonominya terbuka lebar. Hal ini karena masih terdapat
hambatan konektivitas, terutama di bidang transportasi laut dan udara
yang menyulitkan mobilitas orang dan barang, mengingatkoridor ini
merupakan koridor maritim. Hal ini tentu berbeda dengan koridor
ekonomi di West Borneo Economic Corridor yang merupakan koridor
daratan dan konektivitasnya lebih baik. Dengan adanya roadmap
terbaru BIMP-EAGA Vision 2025, diharapkan persoalan konektivitas, khususnya di Greater Sulu-Sulawesi Economic Corridor, dapat
diselesaikan dengan membangun dan memperkuat infrastruktur di
tiap-tiap wilayah, baik dari sisi Filipina (Mindanao dan Palawan),
Indonesia (Manado), maupun Malaysia (Sabah). Jika konektivitas di
dalam koridor ekonomi tersebut terbangun kuat, perekonomian di
wilayah-wilayah tersebut akan ikut terdorong. Bagi Filipina, harapan
memajukan wilayah Mindanao yang terbelakang dibandingkan pro
vinsi lainnya di utara, bukanlah hal yang mustahil.
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BAB VII
PERAN BIMP-EAGA DALAM PEMBANGUNAN
KONEKTIVITAS ASEAN DAN POROS MARITIM
DUNIA DI PERBATASAN
Sandy Nur Ikfal Raharjo

BIMP-EAGA dibentuk pada 1994 untuk meningkatkan pembangunan
di wilayah empat negara ASEAN bagian timur yang dianggap kurang
maju dan terabaikan. Sasarannya adalah peningkatan perdagangan dan
investasi melalui kerja sama lintas batas. Harapannya, pembangunan
tersebut tidak hanya berimbas subregional BIMP saja, tetapi juga bagi
pembangunan ASEAN di tingkat regional.
Untuk mewujudkan tujuan BIMP-EAGA, empat negara anggota
telah menetapkan implementasi cetak biru 2012–2016. Cetak biru
tersebut diharapkan mengakomodasi kepentingan masing-masing
negara anggotanya, mendorong pertumbuhan ekonomi di subregional
secara keseluruhan, sekaligus mendorong terciptanya konektivitas
ASEAN. Bagi Indonesia, konektivitas yang terbangun dalam BIMPEAGA juga diharapkan dapat mendukung program Pemerintahan
Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi
poros maritim dunia.
Bab ini berupaya mempertegas tiga isu yang menjadi perhatian
utama dalam bunga rampai ini, yaitu kepentingan dan kebijakan
negara-negara anggota dalam kerja sama BIMP-EAGA; capaian kerja
sama subregional BIMP-EAGA, terutama pada periode 2012–2016 dan
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mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya; serta peran
kerja sama subregional BIMP-EAGA dalam membangun konektivitas
ASEAN dan mendorong terwujudnya visi Indonesia sebagai poros
maritim dunia.

A. Kepentingan dan Kebijakan Negara-Negara
Anggota dalam Kerja Sama BIMP-EAGA
Ada empat negara yang terlibat dalam kerja sama BIMP-EAGA,
yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Keempat
negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap
kerja sama subregional tersebut.
Sebagai negara dengan luas wilayah terkecil, Brunei Darussalam
memiliki kepentingan untuk membangun konektivitas dengan negaranegara tetangganya. Lokasi daratannya yang terkurung oleh wilayah
Malaysia di Pulau Kalimantan bagian utara menjadikan Brunei
membutuhkan wilayah Malaysia untuk dapat mengakses wilayah
lainnya, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara di bagian
Indonesia. Secara kultural, Kesultanan Brunei dan masyarakatnya
memiliki kedekatan agama dan budaya dengan masyarakat di sisi
Malaysia, Indonesia, dan Filipina bagian selatan. Sebagian warganya
yang berasal dari Suku Dayak bahkan secara rutin berkunjung ke
acara pesta panen Gawai di Kalimantan Barat yang biasa diadakan
pada Mei. Tingkat pendapatan per kapita yang tinggi dari hasil ekspor
minyak dan luas wilayahnya yang kecil membuat masyarakat Brunei
Darussalam membutuhkan suplai komoditas pangan dan kebutuhan
lain dari negara-negara tetangganya.
Kepentingan tersebut membuat Pemerintah Brunei Darussalam
menaruh perhatian pada kebijakan konektivitas di BIMP-EAGA.
Negara ini membuka diri untuk membangun jalur transportasi darat
dari Bandar Seri Begawan ke Kuching di Sarawak dan Pontianak di
Kalimantan Barat, serta jalur Bandar Seri Begawan ke Kota Kinabalu
di Sabah. Brunei juga giat membuka jalur transportasi udara melalui
Royal Brunei Airlines ke Kuching dan Kota Kinabalu. Saat ini, Brunei
juga mengusahakan pembukaan jalur Bandar Seri Begawan-Pontianak.
Untuk transportasi laut, Brunei mengembangkan jasa layanan penum
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pang kapal roro (roll on/roll off) antara Pelabuhan Muara (Brunei
Darussalam) dan Menumbok (Malaysia). Selain itu, Brunei juga ber
keinginan untuk membuka jalur konektivitas ke Kalimantan Utara.
Kebijakan-kebijakan tersebut dipermudah oleh fakta bahwa Brunei
menjadi satu-satunya negara anggota yang tidak melibatkan aktor
subnasionalnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pengambilan
keputusan yang lebih cepat dibanding tiga negara lainnya.
Adapun untuk Indonesia, kepentingan yang mencolok dalam
keterlibatannya di BIMP-EAGA adalah akselerasi pengurangan
ketimpangan pembangunan kawasan timur Indonesia (KTI) yang
tertinggal dari kawasan baratnya. Kepentingan tersebut semakin
terasa manakala Presiden Joko Widodo pada periode pemerintahan
2014–2019 mencanangkan visi membangun Indonesia dari pinggiran
sebagai salah satu program prioritasnya.1 Hal tersebut diperkuat
dengan arah kebijakan RPJMN 2015–2019, yang mana kebijakan
pengurangan kesenjangan wilayah dilakukan dengan mendorong
dan mempercepat berdirinya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.2 Kecuali
Nusa Tenggara, seluruh wilayah tersebut sudah dilibatkan dalam kerja
sama BIMP-EAGA.
Kepentingan lain Indonesia adalah terkait dengan pembangunan
kawasan perbatasan. Beberapa pulau terluar Indonesia yang strategis
bagi penentuan luas wilayah negara berada di provinsi-provinsi yang
dilibatkan dalam BIMP-EAGA. Pulau-pulau tersebut antara lain
Sebatik, Maratua, Solando, Dolangan, Makalehi, Kawaluso, Kawio,
Marore, Miangas, Marampit, Kakorotan, dan Kabaruan.3 Sebagian
pulau-pulau kecil terluar tersebut berpenduduk. Lokasinya pada
umumnya terisoliasi dan jauh dari pusat ibu kota provinsi maupun
1

2

3

Membangun Indonesia dari pinggiran merupakan poin ketiga Nawacita yang
menjadi fokus kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014–2019.
Armida S. Alisjahbana, “Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pengembangan
Kawasan Timur Indonesia,” disampaikan sebagai pengarahan dari Menteri Pe
rencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada Rapat Koordinasi Bank
Indonesia-Pemerintah Pusat dan Daerah di Manado tanggal 11 Agustus 2014.
Daftar pulau terluar dan lokasinya lihat di Lampiran I Keputusan Presiden Nomor
6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
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kabupaten, seperti Pulau Marore dan Pulau Miangas. Selain itu,
waktu tempuh ke negara tetangga jauh lebih singkat dibanding waktu
tempuh ke ibu kota kabupaten induknya. Tidak mengherankan jika
aktivitas lintas batas tradisional kedua pulau tersebut dengan Filipina
selatan telah berjalan sejak lama demi memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari masyarakatnya. Pemerintah Indonesia berkepentingan
agar aktivitas lintas batas tradisional tersebut dilindungi dengan perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun subregional.
Untuk memfasilitasi kepentingan tersebut, Pemerintah Indonesia
membentuk Sekretariat Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional
di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain
membawahi BIMP-EAGA, seknas tersebut mengelola kerja sama
subregional lain, seperti IMT-GT. Pemerintah Indonesia juga menjadi
koordinator untuk klaster pengembangan sumber daya alam.4 Indonesia juga terlibat dalam pengembangan koridor ekonomi Borneo Barat,
Sulu-Sulawesi, serta Borneo Timur. Untuk mempermudah koordinasi
antara seknas dengan pemerintah provinsi, sebagian dari 15 provinsi
sudah mendirikan sekretariat daerah BIMP-EAGA. Beberapa sekda
yang aktif antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.5
Negara selanjutnya yang menjadi anggota BIMP-EAGA adalah
Malaysia. Faktor pendorong keikutsertaan Malaysia adalah keinginan
memajukan dua negara bagiannya yang terletak di Pulau Kalimantan
bagian utara, yaitu Sarawak dan Sabah. Selain dua negara bagian tersebut, Malaysia juga melibatkan Teritorial Federal Labuhan. Sarawak
dan Sabah memang bergabung ke Malaysia lebih lambat dibandingkan
negara-negara bagian di Semenanjung Malaya. Tingkat integrasi
masyarakatnya terhadap pemerintah pusatnya pun terasa berbeda.6
4

5

6

Kementerian Luar Negeri RI, “Br unei-Indonesia-Malaysia-Philipina
East Asia Growth Area,” diakses pada 17 Agustus 2017, https://kemlu.
go.id/portal/en/read/151/halaman_list_lainnya/brunei-indonesiamalaysia-philipina-east-asia-growth-area.
Audiensi dengan Netty Muharni, Sekretariat Nasional Kerja sama Ekonomi
Subregional di Jakarta pada 20 Februari 2017.
Sebagai contoh, seorang sopir taksi lokal di Kuching mengungkapkan bahwa ia
ingin Sarawak lepas dari Malaysia dan menjadi negara merdeka.
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Dari sisi infrastuktur jalan, berdasarkan pengalaman dan observasi
di sepanjang jalur Kuching-Miri, kondisi jalannya tidak sebaik jalur
utara-selatan dari Kedah-Kuala Lumpur di sisi barat Semenanjung
Malaya.
Kepentingan lain Malaysia adalah upayanya merangkul Sabah
agar tetap bergabung dalam negara Federal Malaysia. Wilayah Sabah
sampai sekarang masih diklaim oleh Filipina sebagai bagian dari
teritorinya karena pada zaman dahulu merupakan daerah kekuasaan
Kerajaan Sulu di Filipina Selatan. Dengan menjadikan Sabah sebagai
“wakil” Malaysia di BIMP-EAGA, hal itu menjadi pernyataan politik
dan penegas bahwa Sabah merupakan bagian dari Malaysia yang tidak
dapat diganggu gugat.
Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, Malaysia mendirikan sekretariat nasional BIMP-EAGA di bawah Unit Perencanaan
Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Selain itu, ada pula
sekretariat di tiap-tiap Sarawak dan Sabah. Namun, Kuala Lumpur
tetap mempertahankan kontrol yang kuat dalam pembuatan kebijakan
kerja sama subregional, dan tidak diserahkan sepenuhnya ke pemerintah negara bagian. Semua implementasi program dan kegiatan diatur
oleh Seknas. Dengan kata lain, koordinasi vertikal terasa sangat kuat.
Namun, koordinasi horizontal antara sekretariat di Sarawak dengan
sekretariat di Sabah kurang terasa menonjol. Selain itu, Malaysia juga
menjadi tuan rumah bagi kantor BIMP Facilitation Center BIMP-FC—
semacam sekretariat tertinggi BIMP-EAGA di tingkat subregional—di
Kota Kinabalu, Sabah. Pemilihan Kota Kinabalu sebenarnya belum
resmi karena masih ada silang pendapat antara Malaysia dengan
Filipina. Filipina khawatir jika kantor sekretariat BIMP-EAGA yang
berada di Sabah menjadi semacam pengakuan politik bahwa Sabah
milik Malaysia. Hal ini pulalah yang membatalkan rencana peresmian
BIMP-FC di Kota Kinabalu pada KTT BIMP-EAGA ke-12 di Manila
pada 29 April 2017 yang lalu.
Negara anggota BIMP-EAGA selanjutnya adalah Filipina. Negara
inilah yang menjadi pengusul dibentuknya BIMP-EAGA. Pemerintah
Filipina merasa berkepentingan dengan tertinggalnya pembangunan
di Filipina selatan. Angka kemiskinan di lima wilayah Filipina selatan
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berada di atas 39% pada 2015. Angka ini lebih tinggi dari pada
angka rata-rata kemiskinan nasional. Selain itu, Autonomous Region
in Muslim Mindanao (ARMM) menjadi wilayah termiskin dengan
persentase 59%.7 Sebagai akibat dari kemiskinan tersebut, gerakan
separatisme tumbuh subur di Filipina selatan. Beberapa gerakan yang
besar antara lain Mindanao Independence Movement (MIM), Moro
National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front
(MILF), dan Abu Sayyaf Group (ASG).8 Oleh karena itu, Filipina
berkepentingan agar terjadi akselerasi pembangunan di Mindanao
dan sekitarnya sehingga dapat mengurangi kesenjangan wilayah utara
dan selatan. Dengan demikian, gerakan separatis diharapkan semakin
berkurang.
Untuk memfasilitasi kepentingan tersebut, Filipina memasukkan
dua wilayahnya (Mindanao dan Palawan) untuk ikut dalam kerja sama
BIMP-EAGA. Selain itu, Filipina juga membentuk Mindanao Development Authority (MinDA), yang saat ini setingkat dengan menteri.9
MinDA sekaligus berfungsi sebagai sekretariat nasional BIMP-EAGA
untuk Filipina. Adapun kebijakan yang dijalankan antara lain inisiatif
pembukaan rute kapal roro Davao-General Santos-Bitung yang terlak
sana pada 29 April 2017. Selain itu, Filipina menjadi koordinator
klaster UKM BIMP-EAGA dan hal ini diharapkan dapat mendorong
industri UMKM di Palawan dan Mindanao dan menjadi penggerak
ekonomi wilayah konflik tersebut.

B. Capaian BIMP-EAGA 2012–2016
BIMP-EAGA telah mengalami pasang surut sejak didirikan pada 1994
hingga ketika tulisan ini dibuat (2017). Walaupun sempat mengalami
penurunan performa akibat krisis Asia 1997–1998, perkembangan
7

8

9

Jodesz Gavilan, “Fast Facts: Poverty in Mindanao,” Rappler, 28 Mei 2017, diakses
pada 25 Agustus 2017, http://www.rappler.com/newsbreak/iq/171135-fast-factspoverty-mindanao.
Marjanie Salic Macasalong, “The Liberation Movements in Mindanao: Islam as a
Thrusting Force,” IOSR Journal of Humanities and Social Science 19, no. 4 (April
2014): 1–18.
Keterangan dari mantan dosen di Filipina selatan dalam Seminar Intern P2P LIPI
di Jakarta, 24 Oktober 2017.
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Sumber: Sekretaris Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian (2017).

Gambar 7.1 Capaian Ekonomi BIMP-EAGA 2010–2015

kerja sama BIMP-EAGA dalam lima tahun terakhir cukup menggembirakan. Produk domestik bruto BIMP-EAGA tumbuh 6,4% per
tahun dan mencapai 679 miliar US$ pada 2015 (berdasarkan harga
berlaku). Perdagangan juga mengalami pertumbuhan 1,2% per tahun
dan mencapai 130 miliar US$ pada 2015. Di sektor pariwisata, terjadi
peningkatan 9,5% pada 2015, dengan jumlah 80 juta wisatawan yang
datang. Investasi juga mengalami peningkatan sebesar 31,4% yang
sebagian besarnya (74%) merupakan investasi langsung dari luar
negeri (foreign direct investment).10 Ilustrasi capaian BIMP-EAGA
ditunjukkan pada Gambar 7.1.
10

“Joint Statement on the Twelfth Brunei Darussalam-Indonesia-MalaysiaPhilippines East ASEAN Growth Area Summit, Manila, Philippines, 29 April
2017,” diakses pada 17 Oktober 2017, https://asean.org/storage/2017/05/12-BIMPEAGA-Summit-JS-FINAL.pdf.
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Merujuk pada tiga tujuan teknis IB 2012–2016, BIMP-EAGA
menargetkan peningkatan nilai perdagangan dalam dan luar EAGA
sebesar 10%, peningkatan nilai investasi sebesar 10%, dan peningkatan jumlah kedatangan wisatawan dalam dan luar EAGA sebesar
20%.11 Berdasarkan Gambar 7.1, dalam sektor perdagangan, terjadi
peningkatan 29,34% dari tahun 2010–2014. Dalam sektor investasi,
terjadi peningkatan 209,09% dari tahun 2010–2015. Demikian pula
untuk jumlah wisatawan, terjadi peningkatan sebesar 77,78%. Dengan
kata lain, target IB 2012–2016 ketiga sektor tersebut telah terpenuhi
walaupun basis data pendukungnya tidak tepat pada 2012–2016,
melainkan berkisar antara 2010 hingga 2015. Selain capaian secara
umum, beberapa detail capaian seperti yang diinformasikan oleh
ketua BIMP-EAGA Business Council ditunjkkan pada Tabel 7.1.
Di tingkat nasional Indonesia, penulis kesulitan mencari data
capaian statistik untuk tiap-tiap provinsi-provinsi yang dilibatkan
dalam kerja sama BIMP-EAGA. Sebagai gantinya, berikut disajikan
data nasional pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pariwisata
antara Indonesia dengan negara-negara anggota BIMP-EAGA (Tabel
7.2). Berdasarkan IB 2012–2016, seharusnya data ideal yang disajikan
adalah data lima tahun, tetapi penulis hanya berhasil mendapat data
empat tahun, yakni 2013–2016.
Data tersebut menunjukkan bahwa Malaysia menjadi mitra
dagang terbesar Indonesia di antara negara-negara anggota BIMPEAGA, dengan proporsi mencapai 69,56% dari total perdagangan
Indonesia di subregional ini. Namun, Indonesia selalu mengalami
defisit perdagangan dengan Malaysia pada periode 2013–2016. Data
juga menunjukkan bahwa perdagangan dengan Malaysia dan Brunei
Darussalam mengalami penurunan dari tahun ke tahun, diikuti
dengan tren penurunan defisit neraca. Kondisi sebaliknya terjadi pada
perdagangan Indonesia dengan Filipina karena nilai perdagangan
11

Sekretaris Nasional Kerja Sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian, “Perkembangan Kerja sama BIMP-EAGA 2017,” disampaikan dalam Rapat Konsolidasi dengan Pemerintah Daerah dan Pembahasan Usulan
Proyek Trade and Investment Facilitation Cluster (TIFC) BIMP-EAGA, Manado,
13 Juni 2017.
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Tabel 7.1 Capaian Umum BIMP-EAGA Per Mei 2017
No

Negara

Capaian

1

Brunei Darussalam dimulainya program penelitian dan pengembangan
pangan.

2

Indonesia

suksesnya produksi rumput laut (diikuti oleh Filipina);
rencana ekspor padi dan jagung ke Malaysia.
dimulainya pembicaraan mengenai rencana suplai
listrik dari Kalimantan Utara ke Sabah.
dilaksanakannya penjualan listrik dari Malaysia ke Kalimantan Barat untuk kebutuhan energi di perbatasan.

3

Malaysia

berhasilnya percobaan penanaman buah ara di Palawan (bersama Filipina);
selesainya pembangunan terminal feri di Kudat dan
perencanaan pembukaan jalur Kudat-Bulliluyan pada
akhir 2017.
Diizinkannya kembali perahu kumpit digunakan dalam
aktivitas lintas batas Sabah-Mindanao.
Disetujuinya dana sebesar 300 juta RM untuk proyek
pembangunan jalan lintas batas yang akan menghubungkan Kalabakan/Serudung (Malaysia) ke
Simanggaris (Indonesia) sebagai bagian dari program
Trans Borneo Highway.

4

Filipina

Dimulainya penyelesaian program jalan tol utaraselatan di Palawan-Bulliluyan;
diresmikannya jalur roro Davao-General Santos-Bitung
pada 29 April 2017 (bersama Indonesia).
Dimulainya pembicaraan antara Palawan dan Sabah
untuk menyambungkan kabel listrik antara Bulliluyan
dan Kudat dan diharapkan dapat diwujudkan pada
2019 (bersama Malaysia).
akan dimulainya pembicaraan perdana antara Kepulauan Basilan, Sulu, dan Tawi-Tawi dengan Sabah
terkait penyediaan listrik di kepulauan tersebut.

Sumber: Chairman of BIMP-EAGA Business Council (2017).
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Tabel 7.2 Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara Anggota BIMP-EAGA
Periode 2013–2016 (ribu US$)
2013
Negara
Mitra Total Nilai Neraca
Brunei
Darussalam
Filipina
Malaysia

2014
Total Nilai

768.088,1 -522.696,4

Neraca

694.598,8 -494.006,7

2015
Total Nilai
222.667,0

2016
Neraca
-40.207,5

Total Nilai Neraca
176.394,4

940,9

4.594.346,5 3.039.578,7 4.587.568,3 3.188.095,1 4.604.760,0 3.238.593,6 6.092.678,9 4.449.066,5
23.989.142,4 -2.655.923,5 20.585.405,2 -1.125.383,5 16.161.522,1 -899.813,0 14.322.610,0

-79.278,6

Sumber: Kementerian Perdagangan (tanpa tahun)

secara umum terus meningkat. Pada 2016 bahkan terjadi peningkatan
nilai perdagangan sebesar 32,31% dari tahun sebelumnya. Indonesia
juga selalu mengalami surplus perdagangan dengan Filipina pada
periode 2013–2016. Kondisi tersebut menyiratkan pesan bahwa
untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan perdagangan
dengan Filipina yang menguntungkan, Indonesia perlu meningkatkan
konektivitas wilayahnya dengan Filipina, terutama di daerah-daerah
perbatasan, seperti Sulawesi Utara dan sekitarnya dengan Filipina
bagian selatan.
Dalam bidang investasi, data pada Tabel 7.3 menunjukkan
bahwa Malaysia menjadi negara penyumbang investasi terbesar di
Indonesia, dibanding dengan negara-negara BIMP-EAGA lainnya.
Investasi tersebut meningkat hingga mencapai 869 juta US$ pada
2016. Sementara itu, inves Manuel Cayon, tasi Filipina di Indonesia
masih kecil walaupun terlihat mengalami tren peningkatan. Adapun
investasi langsung Brunei di Indonesia stagnan dari tahun 2013–2016.
Dalam bidang pariwisata, Malaysia menjadi negara anggota
BIMP-EAGA yang menyumbang wisatawan terbanyak bagi Indonesia,
dibanding dengan dua negara lainnya. Jumlahnya pun terus meningkat
dari 1,26 juta orang pada 2012 menjadi 1,54 juta orang pada 2016.
Walaupun jumlah wisatawan dari Filipina dan Brunei yang datang
ke Indonesia tidak sebesar Malaysia, terjadi tren pertumbuhan yang
positif.
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Tabel 7.3 Investasi Langsung di Indonesia Berdasarkan Negara Asal (juta US$)
Negara Asal

2012

2013

2014

2015

2016

Brunei Darussalam

0

-3

-3

-3

-3

Filipina
Malaysia

5

8

1

2

10

-508

-281

755

330

869

Sumber: Bank Indonesia (tanpa tahun)

Tabel 7.4 Jumlah Wisatawan yang Datang ke Indonesia Menurut Negara Asal
Negara
Brunei
Darussalam
Malaysia
Filipina

2012

2013

2014

2015

2016

16.423

16.932

19.078

18.262

23.693

1.269.089

1.380.686

1.418.256

1.431.728

1.541.197

236.866

247.573

248.182

267.700

298.910

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Tabel 7.5 Jumlah Wisatawan yang Datang ke Malaysia Menurut Negara Asal
Negara

2012

2013

2014

2015

2016

Brunei Darussalam 1.258.070 1.238.871 1.213.110 1.133.555 1.391.016
Indonesia
Filipina

2.382.606 2.548.021 2.827.533 2.788.033 3.049.964
508.744

557.147

618.538

554.917

417.446

Sumber: Malaysia Tourism Promotion Board Ministry of Tourism and Culture Malaysia (2017)

Sebagai perbandingan, jumlah wisatawan Indonesia yang datang
ke Malaysia hampir dua kali lipat dibandingkan wisatawan Malaysia
yang ke Indonesia, yakni 3,04 juta orang pada 2016. Malaysia juga kedatangan wisatawan dari Brunei sejumlah 1,39 juta orang pada tahun
yang sama, diikuti wisatawan dari Filipina sejumlah 0,41 juta orang.
Sementara itu, untuk Filipina, jumlah wisatawan dari subregional
BIMP-EAGA yang terbesar adalah dari Malaysia, sebanyak 155.814
orang pada 2016, diikuti wisatawan dari Indonesia dan Brunei.
Adapun untuk Brunei, wisatawan terba-nyak datang dari Malaysia,
diikuti wisatawan Indonesia.
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Data tersebut menunjukkan bahwa di bidang pariwisata, Malaysia
menjadi negara anggota BIMP-EAGA yang paling diuntungkan karena
kedatangan wisatawan paling banyak. Di kawasan BIMP-EAGA,
Malaysia masih menjadi destinasi wisata paling favorit bagi wisatawan
Brunei, Indonesia, maupun Filipina. Indonesia sendiri menduduki
peringkat kedua, tetapi jumlahnya masih kalah jauh dibanding
Malaysia. Padahal, Indonesia memiliki destinasi wisata yang lebih
banyak dan beragam. Hal ini disinyalir karena faktor konektivitas
lintas negara Malaysia yang lebih baik dibanding Indonesia. Oleh
karena itu, pembangunan konektivitas menjadi sangat vital bagi pe
ngembangan pariwisata di BIMP-EAGA, termasuk Indonesia.
Di tingkat pemerintah daerah di Indonesia sendiri, BIMP-EAGA
juga telah menunjukkan beberapa capaian penting. Di Kalimantan
Barat, BIMP-EAGA telah membantu peningkatan pertumbuhan
ekonomi provinsi tersebut menjadi 5,22%, lebih tinggi dibanding
pertumbuhan ekonomi nasional pada 2016. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, BIMP-EAGA turut mendorong perdagangan lintas batas
antara Nunukan dan Tarakan dengan Tawau, di mana banyak beredar
produk Malaysia, seperti susu, makanan ringan, dan liquid petroleum
gas (gas LPG). Sementara itu, di pasar Tawau banyak beredar produk
Indonesia berupa produk industri rumah tangga, makanan ringan,
hingga obat-obatan herbal. Tarakan juga melakukan ekspor ikan beku/
segar ke Malaysia.12 Di Kalimantan Timur, capaian tersebut terasa
pada objek wisata Pulau Derawan dan Pulau Maratua yang menjadi sasaran kerja sama pengembangan pariwisata dalam kerangka
BIMP-EAGA. Selain itu, Bandara Sepinggan di Balikpapan ditetapkan
sebagai pintu gerbang lalu lintas udara untuk hubungan ekonomi
subregional BIMP-EAGA di Pulau Kalimantan, bersama Bandara
Supadio di Pontianak. Adapun di Sulawesi Utara, Pulau Manado Tua
ditetapkan sebagai sea-community based ecotourism dalam kerangka
BIMP-EAGA. BIMP-EAGA juga membantu penelitian pembangunan
Tol Manado-Bitung.13
12

13

Kasubbid Pertanian dan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tarakan, wawancara oleh
penulis (13 Mei 2017).
Sekretariat Daerah BIMP-EAGA Provinsi Sulawesi Utara, wawancara oleh penulis
(21 Juli 2017).
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Tabel 7.6 Jumlah Wisatawan yang Datang ke Filipina Menurut Negara Asal
Negara

2012

Brunei Darussalam

2013

5.247

2014

5.992

8.297

2015
9.677

2016
9.015

Indonesia

34.542

36.627

45.582

46.757

48.178

Malaysia

91.752

114.513

109.437

139.245

155.814

Sumber: Department of Tourism Philippines (tanpa tahun)

Tabel 7.7 Jumlah Wisatawan yang Datang ke Brunei Darussalam Menurut Negara
Asal
Negara

2012

2013

2014

2015

2016

Indonesia

NA

18.109

15.381

17.152

20.844

Malaysia

NA

57.476

54.969

57.986

54.374

Filipina

NA

18.868

18.572

17.922

17.064

Sumber: World Tourism Organization (2018)

Berbagai capaian tersebut patut diapresiasi sebagai kemajuan
dalam kerja sama BIMP-EAGA. Ada beberapa faktor pendorong
tercapainya keberhasilan tersebut. Pertama, dari sisi kekuasaan, ada
kehendak politik yang cukup kuat dari tiap-tiap pemerintah pusat
negara anggota dalam mengembangkan BIMP-EAGA. Kehendak
politik tersebut tecermin dari dibentuknya sekretariat nasional di
tiap-tiap negara yang berfokus menangani program-program BIMPEAGA. Kehendak politik juga dapat diindikasikan dari hadirnya
seluruh kepala negara dalam KTT BIMP-EAGA ke-12 pada April
2017. Hal ini tidak lepas dari strategi menyertakan KTT BIMP-EAGA
dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN yang sudah berjalan selama
beberapa tahun. Kedua, dari sisi kecanggihan kelembagaan, struktur
pertemuan dalam BIMP-EAGA sudah dibuat secara hierarki, mulai
dari tingkat kelompok kerja (working group) hingga tingkat kepala
negara. Pertemuan tersebut juga sudah dilakukan secara rutin. Ketiga,
dari sisi kestrategisan wilayah, sebagian besar cakupan kerja BIMPEAGA berada di kawasan perbatasan, baik laut maupun darat. Bagi
setiap negara, kawasan perbatasan sendiri memiliki arti strategis se
bagai penjaga kedaulatan sekaligus menjadi etalase negara terhadap
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dunia luar. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat memberikan
perhatian yang besar terhadap kawasan perbatasan.14
Berbagai keberhasilan tidak lantas membuat BIMP-EAGA ber
puas diri dan tidak melakukan perbaikan. Ada beberapa kendala yang
masih dihadapi dan perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Seba
gai contoh, masalah keberlanjutan kapal roro Davao-Bitung sesuai
dengan jadwal yang direncanakan. Selain itu, belum ada standar yang
sama dalam proses CIQS di pos-pos lintas batas di negara-negara
anggota. Ada pula keluhan dari kalangan pemerintah daerah dan
pelaku bisnis mengenai lambannya program BIMP-EAGA. Hambatan
yang tidak kalah penting adalah kurang populernya BIMP-EAGA di
kalangan masyarakat.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelak
sanakan kerja sama BIMP-EAGA. Pertama, pertemuan BIMP-EAGA
hanya dilakukan oleh aparat pemerintah pusat dan sebagian peme
rintah daerah sehingga menimbulkan kesan elitis. Hal ini diperparah
dengan lemahnya sosialisasi program-program BIMP-EAGA di
kalangan masyarakat umum, termasuk akademisi.15 Kedua, sebagian
pemerintah daerah dan banyak kalangan swasta yang belum dilibatkan
atau belum melibatkan diri secara intensif di dalam BIMP-EAGA.
Menurut Ketua BIMP-EAGA Business Council, agenda pertemuannya
tidak menarik bagi rata-rata para pebisnis yang inginnya mende
ngarkan pengumuman proyek-proyek yang dapat mereka kerjakan.16
Demikian pula menurut pengakuan BEBC Brunei Darussalam, sebagian besar proyek dalam BIMP-EAGA adalah k epentingan pemerintah
dan bukan kepentingan sektor swasta. Mereka juga mengeluhkan
bahwa BIMP-FC hanya membantu seknas-seknas, tetapi tidak BEBC.
14

15

16

Sebagian faktor tersebut diadopsi dari presentasi Sekretaris Nasional Kerja
Sama Ekonomi Subregional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
“Perkembangan Kerja Sama BIMP-EAGA 2017,” disampaikan pada Konsolidasi
dengan Pemerintah Daerah dan Pembahasan Usulan Proyek Trade and Investment
Facilitation Cluster (TIFC) BIMP-EAGA, Manado 13 Juni 2017.
Akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado, wawacara oleh penulis (21 Juli
2017).
Chairman of BIMP-EAGA Business Council (BEBC), wawancara oleh penulis
(20 Mei 2017).
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Suara mereka juga kecil dalam forum BIMP-EAGA, seperti KTT.17
Para pengusaha yang akan ikut dalam pertemuan BIMP-EAGA juga
harus mengeluarkan biaya sendiri. Ketiga, masih lemahnya koordinasi,
baik di tingkat kementerian/lembaga di pusat, maupun antara pusat
dan daerah. Di tingkat pusat, koordinasi yang lemah tampak dari
kurang adanya keberlanjutan program karena pergantian personel.
Menurut salah satu pegiat UKM yang juga beberapa kali mengikuti
pertemuan BIMP-EAGA, program-program UKM di BIMP-EAGA
bersifat parsial dan jangka pendek. Program yang dijalankan seharusnya bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Jangan lagi ganti
orang yang mengurus/menjadi koordinator kluster UKM, ganti pula
programnya.18 Ketiga faktor tersebut jangan dilihat sebagai kegagalan,
tetapi bagian dari peluang memperbaiki BIMP-EAGA.

C. Peran BIMP-EAGA dalam Membangun Konektivitas
ASEAN
Berdasarkan Master Plan on ASEAN Connectivity 2010, terdapat tiga
dimensi konektivitas ASEAN, yaitu fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat. Saat ini, sudah ada Master Plan on ASEAN Connectivity
2025 yang bertumpu pada lima tujuan, yaitu infrastruktur yang
berkelanjutan, inovasi digital, logistik yang mulus/tanpa hambatan,
keunggulan aturan, dan mobilitas orang.19 Namun, lima tujuan terse
but sebenarnya masih mencerminkan tiga dimensi konektivitas yang
telah disebutkan.

1. Konektivitas Fisik
Untuk Koridor Ekonomi Borneo Barat, observasi yang dilakukan
pada Mei 2017 menunjukkan bahwa jalan darat dari Pontianak
hingga Entikong dalam kondisi baik. Jalan tersebut terdiri atas dua
17

18

19

Diskusi kelompok terfokus dengan BEBC Brunei Darussalam di Bandar Seri
Begawan pada 8 Mei 2017.
Hasil diskusi dengan pegiat UKM BIMP-EAGA di Kalimantan Barat, yang pernah
menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan kluster UKM BIMP-EAGA.
ASEAN, Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (Jakarta: ASEAN Secretariat,
2016), 7.
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lajur berlawanan arah. Ketika mendekati pos lintas batas Entikong,
jalannya semakin lebar hingga terdiri atas empat lajur. Jalan darat
dari Entikong menuju Tebedu hingga ke Kuching juga berada dalam
kondisi yang baik. Mendekati Kota Kuching, jalanan semakin lebar
dengan aktivitas ekonomi yang ramai di kanan kiri jalan. Sementara
itu, sedang dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan di jalur dari
Kuching ke Miri sehingga sedikit mengganggu perjalanan. Kehidupan
perekonomian juga terlihat sedikit lebih sepi dibandingkan jalur sebelumnya. Dari Miri ke Bandar Seri Begawan, terdapat jalan tol sehingga
semakin mempercepat arus kendaraan. Untuk melintasi koridor
ekonomi ini, tersedia transportasi umum berupa bus dengan trayek
Pontianak-Kuching dan Pontianak-Bandar Seri Begawan. Biayanya
juga cukup terjangkau. Selain pilihan bus, tersedia pula penerbangan
rute Pontianak-Kuching dengan maskapai Xpress Air dan AirAsia.
Sementara itu, untuk Koridor Ekonomi Borneo Timur, belum
tersedia jalan darat yang baik dari wilayah Malaysia ke Indonesia.
Infrastruktur yang tersedia adalah transportasi laut yang melayani
rute Nunukan-Tawau dan Tarakan-Tawau. Namun, rute SebatikTawau sudah tidak tersedia. Padahal, Sebatik adalah pulau terdepan
Indonesia dan lebih dekat ke Tawau dibandingkan ke Nunukan. Selain
itu, tersedia pula transportasi udara via maskapai MasWings yang
melayani rute Tarakan-Tawau.
Koridor Ekonomi Sulu-Sulawesi yang didominasi perbatasan laut
belum memiliki jalur transportasi lintas batas komersial untuk pe
numpang antara Sulawesi Utara dan Mindanao. Kapal-kapal perintis
yang melayani bagian utara provinsi ini hanya sampai di pulau-pulau
perbatasan, seperti Miangas dan Marore. Warga perbatasan yang akan
melintas batas biasanya menggunakan perahu (pumpboat) pribadi
berukuran kecil di bawah 1 Gross Ton (GT). Untuk transportasi
barang, diluncurkan kapal roro rute Davao-General Santos-Bitung
yang idealnya datang setiap 2–3 minggu sekali ke Bitung. Namun,
sejak peresmiannya hingga September 2017, kapal belum datang lagi.
Adapun untuk transportasi udara, koridor ini juga belum memiliki
rute penerbangan komersial langsung dari Manado ke wilayah Mindanao-Palawan di Filipina maupun Sabah di Malaysia. Dahulu pernah
ada rute Manado-Davao yang dilayani oleh Buraq dan Sriwijaya Air.
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Namun, rute ini beberapa tahun yang lalu ditutup karena rendahnya
tingkat okupansi penumpang.

2. Konektivitas Kelembagaan
Untuk Koridor Ekonomi Borneo Barat, Pemerintah Indonesia telah
membangun tiga pos lintas batas negara (PLBN) di Kalimantan Barat,
yaitu Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas,
dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Pembangunan PLBN
tersebut dipercepat, baik dari sisi infrastruktur maupun kelengkapan
fasilitas CIQS. Namun, dalam proses pemeriksaan pelintas batas,
kadang petugas tidak melakukan SOP yang sudah ditetapkan sehingga
memperbesar potensi kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan
narkoba dan TKI ilegal. Sistem pemeriksaan pos lintas batas (border
check point) di Miri, (Malaysia) dan Sungai Tujuh (Brunei Darussalam)
dapat dilakukan drive thru atau penumpang tidak perlu turun dari
kendaraan.20 Petugas hanya melakukan scanning paspor sehingga
proses lintas batas lebih cepat dan mengurangi potensi antrean seperti
yang masih terlihat di PLB Entikong. Cara tersebut dapat diadaptasi
dan dijadikan standar untuk seluruh pos lintas batas di subregional
ini.
Dalam Koridor Ekonomi Borneo Timur, terdapat perbedaan yang
signifikan antara proses pemeriksaan di Bandara Tawau dengan di
Bandara Juwata-Tarakan. Di Bandara Tawau, proses keimigrasian
dilayani oleh beberapa pos sekaligus sehingga proses lebih cepat.
Sementara itu, di Juwata, proses keimigrasian untuk penumpang
yang baru turun hanya dilayani oleh satu pos (dari dua pos yang
ada). Akibatnya, terjadi antrean panjang. Untuk jalur transportasi
laut, kondisi yang bertolak belakang terjadi antara pelabuhan Tunontaka Nunukan dan Pelabuhan Tawau. Di Pelabuhan Tunontaka,
proses keimigrasian berlangsung cepat dan dilayani oleh beberapa
pos. Pos-pos tersebut mengklasifikasikan penumpang menjadi dua,
yaitu penumpang yang menggunakan paspor dan penumpang yang
menggunakan pas lintas batas. Sebaliknya, di Pelabuhan Tawau,
terjadi antrean panjang karena ada proses penimbangan barang
20

Berdasarkan pengamatan langsung di Sungai Tujuh, Brunei Darussalam.
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bawaan penumpang. Barang penumpang yang melebihi 10 kilogram
akan dikenakan biaya tambahan per kilogramnya. Jadi, perlu ada
standardisasi dan penyederhanaan prosedur keimigrasian (dan
CIQS secara keseluruhan) di antara Pelabuhan Tawau dan Pelabuhan
Nunukan serta pelabuhan-pelabuhan lintas batas lainnya, yang dapat
didiskusikan dan disepakati di dalam kerangka BIMP-EAGA.
Untuk Koridor Ekonomi Sulu-Sulawesi, sudah dibangun Pos
Lintas Batas Miangas dan Marore di sisi Indonesia serta Mabila di
sisi Filipina.21 Namun, pos lintas batas tersebut hanya dapat digunakan
untuk pemegang pas lintas batas dan belum dapat memfasilitasi pemegang paspor. Padahal, potensi lintas batas sangat besar mengingat
terdapat komunitas diaspora Indonesia (warga keturunan SangiheTalaud) dalam jumlah besar yang hidup di Filipina Selatan.

3. Konektivitas Antarmasyarakat
Untuk Koridor Ekonomi Borneo Barat, interaksi antarmasyarakat
lintas negara difasilitasi dengan aturan bebas visa yang berlaku di
seluruh negara ASEAN, di mana BIMP-EAGA termasuk di dalamnya.
Selain itu, khusus warga perbatasan dapat menggunakan pas lintas
batas (dokumen yang lebih sederhana dibanding paspor) yang dapat
digunakan untuk mengunjungi wilayah negara tetangga maksimal
sampai lima kilometer dari garis perbatasan. Pintu keluar masuknya
pun lebih banyak, tidak hanya terbatas pada tiga PLBN yang disebutkan tadi. Mekanisme ini tidak diatur di dalam BIMP-EAGA, tetapi
disebutkan dalam perjanjian bilateral Indonesia-Malaysia.22 Sementara
itu, warga di luar kecamatan perbatasan dapat menggunakan paspor
untuk melakukan kunjungan sosial sampai 30 hari. Konektivitas antarmasyarakat ini juga terbantu dengan hadirnya transportasi umum
berupa bus lintas batas. Namun, ada potensi dampak negatifnya, yakni
banyak warga Kalimantan Barat yang menggunakan bus lintas negara
untuk menuju Malaysia dan bekerja secara ilegal di sana. Oleh karena
21

22

“Agreement on Border Trade Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, 8 Agustus 1974.”
“Basic Arrangement on Border Crossing between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of Malaysia, 26 Mei 1967.”
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itu, perlu upaya pencegahan yang serius, misalnya melalui pelarangan
penurunan penumpang di sembarang tempat, seperti perkebunan
sawit, dan hanya boleh menurunkan penumpang di tempat resmi,
seperti terminal, sehingga data penumpang dapat terlacak.
Untuk Koridor Ekonomi Borneo Timur, kehadiran transportasi
lintas batas laut dan udara menyebabkan interaksi masyarakat antar
negara semakin intensif. Setiap harinya, banyak warga Indonesia yang
pergi Tawau untuk menjual berbagai komoditas, seperti pisang dan
ikan. Sebagian lagi pergi ke Tawau untuk berbelanja barang-barang
kebutuhan sehari-hari untuk dijual lagi di Nunukan. Ada pula warga
Nunukan yang pergi ke Tawau untuk berobat. Sebaliknya, warga dari
Malaysia pergi ke Nunukan dan Tarakan untuk mencari bahan baku
untuk restoran mereka di Malaysia.23 Namun, yang paling banyak
adalah warga Malaysia yang datang ke Indonesia untuk “pulang
kampung” dan mengunjungi sanak keluarga, mengingat banyak warga
negara Malaysia yang hidup di Tawau merupakan keturunan orang
Indonesia.
Untuk Koridor Ekonomi Sulu-Sulawesi, terdapat hubungan
sosial yang kuat antara masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe
dan Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara dengan masyarakat Filipina Selatan. Ada komunias diaposra Indonesia di Filipina
selatan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 35.000 jiwa, tetapi
yang tercatat secara resmi hanya 7.946 orang.24 Hubungan yang baik
tidak hanya terjalin di level masyarakat, tetapi juga antarpemerintah
lokal. Beberapa kali pada saat perayaan hari kemerdekaan Filipina,
pemerintah lokal di Balut mengundang aparat pemerintah Kecamatan
Kepulauan Marore untuk berkunjung.
Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa BIMP-EAGA
melalui program tiga koridor ekonominya telah berperan positif
dalam membangun konektivitas ASEAN di keempat negara anggota.
23

24

Kasubbid Pertanian dan Dunia Usaha Pemerintah Kota Tarakan, wawancara oleh
penulis (13 Mei 2017).
Rolando Talampas, “Indonesian Diaspora Identity Construction in a Southern
Mindanao Border Crossing,” Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia
51, no.1 (2015): 130–162.
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Interkoneksi Kalimantan Barat-Sarawak dan jaringan roro dalam
BIMP-EAGA yang sudah terwujud sebenarnya merupakan bagian dari
proyek prioritas konektivitas ASEAN.25 Terlihat pula bahwa k onektivitas
yang paling maju adalah Koridor Ekonomi Borneo Barat, disusul
Borneo Timur, dan Sulu-Sulawesi. Hal ini mengindikasikan bahwa
pembangunan konektivitas di darat lebih mudah dilakukan dibanding
pembangunan konektivitas laut. Namun, upaya yang terus dilakukan
BIMP-EAGA untuk membangun konektivitas di laut patut diapresiasi,
seperti pembukaan jalur roro Davao-Bitung. Ke depan, BIMP-EAGA
perlu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masya
rakat dalam menyukseskan program-program konektivitas tersebut.
Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah percepatan penyelesaian
masalah-masalah sengketa perbatasan yang masih ada antara IndonesiaMalaysia dan Filipina-Malaysia, serta menjamin keamanan di wilayah
BIMP-EAGA yang masih rawan perompakan dan tindakan terorisme
oleh kelompok-kelompok separatis dan atau radikal.

D. Peran BIMP-EAGA dalam Mendukung Visi Indonesia
menjadi Poros Maritim Dunia
Di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan
sektor maritim terus diakselerasi. Program tol laut ditetapkan dan
dijalankan dalam rangka menurunkan biaya logistik dan pemerataan
ekonomi. Di dalam dokumen Rencana Aksi Kebijakan Kelautan
Indonesia 2016–2019, BIMP-EAGA bahkan menjadi salah satu target
penguatan diplomasi maritim melalui kegiatan prioritas peningkatan
kepemimpinan dalam berbagai kerja sama bidang kelautan di tingkat
bilateral, regional, dan multilateral.26 Di subregional BIMP-EAGA
sendiri, ada beberapa program yang berkaitan dengan upaya tersebut.
Pertama, Pontianak yang merupakan salah satu pelabuhan laut
(seaport) di Pulau Kalimantan, ditetapkan sebagai pintu gerbang
(gateway nodes) barang-barang dari kawasan subregional BIMPEAGA menuju pasar regional dan internasional, bersama dengan
25
26

ASEAN, Master Plan, ii.
Presiden Republik Indonesia. “Lampiran ii Peraturan Presiden RI Nomor 16
Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia,” 14–16, 2017.
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Pelabuhan Kota Kinabalu dan Pelabuhan Sandakan di Malaysia.27
Pelabuhan Pontianak juga sudah memiliki akses jalan yang bagus,
bukan hanya dari Kalimantan Barat dan sekitarnya, melainkan juga
akses jalan dari negara tetangga melalui program pembangunan Koridor Ekonomi Borneo Barat. Dengan infrastruktur yang sudah baik
tersebut, biaya logistik diharapkan dapat ditekan sehingga disparitas
harga di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dapat dikurangi.
Kedua, pembukaan rute kapal roro Davao-Bitung untuk eksporimpor di Koridor Ekonomi Sulu-Sulawesi. Berbagai komoditas dari
Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku yang ingin diekspor ke Filipina
dapat dikumpulkan di Bitung, kemudian diangkut dengan kapal roro
tersebut. Kapasitas kapal roro juga besar hingga 100 TEU (6.974 GT).28
Hal ini mendukung program Presiden Joko Widodo yang menetapkan
Bitung sebagai pelabuhan hub internasional. Ke depan, Pelabuhan
hub Bitung juga akan didukung akses jalan tol Bitung-Manado yang
semakin mempermudah arus barang dari dan ke daratan Sulawesi
Utara.
Dua program tersebut telah membuka dua pelabuhan di Indonesia
untuk memiliki konektivitas langsung dengan dunia internasional. Namun, hal yang patut diwaspadai adalah jangan sampai dua pelabuhan
itu hanya menjadi pintu masuk barang-barang impor dari luar negeri
saja. Perlu dilakukan optimalisasi agar dua pelabuhan tersebut lebih
berperan sebagai pintu gerbang bagi komoditas-komoditas ekspor
yang disuplai dari berbagai daerah di sekitarnya. Oleh karena itu,
infrastuktur pelabuhan-pelabuhan pengumpan (feeder) di sekitar dua
pelabuhan tersebut juga perlu dibangun, disertai insentif kemudahan
bagi para pengusaha dalam negeri yang akan melakukan ekspor.
Dengan demikian, program tersebut pada akhirnya turut mendukung
peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia di subregional
BIMP-EAGA.

27

28

Montague Lord dan Pawat Tangtrongita, “BIMP-EAGA Investment Opportunities
in Corridor Value Chains,” MPRA Paper, no. 76457 (30 November 2016): 7.
Informasi tersebut bersumber dari Mindanao Development Authority.
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E. Langkah Ke Depan
Untuk dapat lebih meningkatkan peran BIMP-EAGA dalam mendorong konektivitas ASEAN maupun visi Indonesia menjadi poros
maritim dunia, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama,
terkait konektivitas fisik, perlu peninjauan ulang terhadap rute kapal
roro Bitung-Davao agar dapat transit pula di Pelabuhan Tahuna
(Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan Pelabuhan Lirung (Kabupaten
Kepulauan Talaud). Dua kabupaten tersebut memiliki sejarah hubung
an dagang yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kapal roro
juga perlu dikembangkan untuk tidak hanya melayani barang, tetapi
juga penumpang.
Kedua, terkait konektivitas kelembagaan, perlu adanya pemba
ngunan custom, immigration, quarantine, and security (CIQS) di titiktitik pos lintas batas baru, seperti Pelabuhan Tahuna dan Pelabuhan
Lirung di Sulawesi Utara. Selain itu, perlu juga dilakukan penye
ragaman standar sistem CIQS di pos-pos lintas batas antarnegara
BIMP-EAGA.
Ketiga, terkait dengan konektivitas antarmasyarakat, beberapa
pos lintas batas yang selama ini hanya menerima pas lintas batas perlu
dikembangkan agar dapat pula menerima paspor sebagai dokumen
perjalanannya. Selain itu, forum jaringan profesi juga dapat dibentuk
untuk mempercepat intensitas interaksi antarmasyarakat, misalnya
jaringan akademisi yang dapat memanfaatkan Borneo Studies Network
yang sudah berdiri, jaringan wartawan, dan sebagainya.
Keempat, terkait dengan Indonesia, masih pasifnya beberapa
provinsi dalam BIMP-EAGA (seperti Maluku, Maluku Utara, Papua
Barat, dan Papua) dapat diatasi melalui pembangunan sekretariat
daerah BIMP-EAGA di masing-masing provinsi tersebut. Cara
lainnya adalah dengan memasukkan program pembangunan jalan
Trans-Sulawesi dan Trans-Papua sebagai bagian dari koridor ekonomi
BIMP-EAGA Connectivity (misalnya melalui penamaan Papua Economic Corridor dan Sulawesi-Maluku Economic Corridor).
Kelima, semua hal tentang pembangunan konektivitas dan pe
ningkatan ekonomi tersebut akan sulit tercapai jika tidak ada stabilitas
politik-keamanan di subregional BIMP-EAGA. Kenyataannya,
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subregional ini justru masih rawan dengan destabilitas keamanan
akibat belum selesainya sengketa batas wilayah antarnegara anggota
serta maraknya kejahatan transnasional di sekitar perbatasan laut
Malaysia-Indonesia-Filipina, tepatnya di Laut Sulu dan sekitarnya.
Hal ini diperparah dengan tingginya isu radikalisme yang memuncak
menjadi konflik bersenjata di Kota Marawi, Pulau Mindanao. Walaupun BIMP-EAGA merupakan kerja sama ekonomi, tantangan
bidang keamanan perlu juga dipikirkan secara lebih serius. Melalui
langkah-langkah tersebut, capaian BIMP-EAGA yang cukup baik pada
periode 2012–2016 diharapkan dapat lebih ditingkatkan pada periode
selanjutnya, yakni BIMP-EAGA Vision 2025.
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