
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang cukup unik. Hubungan keduanya 

bagaikan dua sisi mata uang koin. Pada satu sisi keduanya sering terlibat konflik. Sedangkan di 

sisi lainnya terdapat hubungan kerjasama yang  saling menguntungkan satu sama lain.  

Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun dengan banyak 

kesamaan sosial-budaya serta geografis, bukan berarti hubungan keduanya berjalan mulus tanpa 

hambatan. Bahkan bisa dikatakan hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang-surut 

selama beberapa tahun terakhir. Beberapa hal yang menjadi penyebab pasang surut hubungan 

keduanya diantaranya sengketa kepemilikan Ambalat, sengketa kepemilikan lagu Rasa Sayange, 

Kesenian Reog, dan Tari Pendet asal Indonesia yang diklaim sebagai milik Malaysia, dan 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  Ilegal. 

Dari beberapa penyebab pasang surutnya hubungan Indonesia-Malaysia, Konflik 

perbatasan adalah salah satu masalah krusial. Konflik perbatasan yang tidak kunjung 

menemukan jalan keluar adalah sengketa kepemilikan Ambalat. Ambalat berada di perbatasan 

antara Kalimantan Timur (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Malaysia sudah mengincar wilayah 

Ambalat sejak tahun 1979. Ketika itu Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang 

berada di perairan Ambalat sebagai titik ukur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia,  yang 

kemudian  menuai protes dari Indonesia.
1
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Protes yang dilontarkan oleh pihak Indonesia bukanlah tanpa alasan. Berdasarkan 

informasi yang beredar selama ini, terdapat satu titik tambang di Ambalat yang menyimpan 

cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4triliun kaki kubik gas. Potensi tambang tersebut 

hanyalah sebagian kecil dari potensi tambang yang dimiliki oleh Ambalat. Karena dalam wilayah 

tersebut terdapat sembilan titik tambang  minyak dan gas yang diperkirakan dapat dimanfaatkan 

hingga 30 tahun kedepan. Sehingga dapat dipastikan seberapa besar keuntungan bagi negara 

yang akan menguasai Ambalat.
2
  

Daerah perbatasan memang selalu menjadi masalah antara Indonesia-Malaysia, oleh 

karena itu kedua negara tersebut membutuhkan sebuah perjanjian untuk mengatur ketertiban dan 

kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Indonesia-Malaysia sebenarnya 

sudah memiliki Border Trade Agreement (BTA) yang dilakukan pada tahun 1970, namun 

perjanjian tersebut sampai pada tahun 2017 tidak pernah mengalami pembaharuan sehingga 

dianggap sudah tidak relevan lagi. Border Trade Agreement (BTA) atau perjanjian perdagangan 

lintas batas merupakan perjanjian yang mengatur pergerakan barang yang bersifat lintas batas 

antar negara. Hingga saat ini terdapat beberapa BTA antara Indonesia dengan negara tetangga 

yang diantaranya adalah Indonesia-Malaysia (24 Agustus 1970), Indonesia-Philipina (08 Agustus 

1974), Indonesia-Papua Nugini (11 April 1990), Indonesia-Timor Leste (11 Juni 2003), 

sementara itu antara Indonesia dengan Thailand dan Singapore belum terdapat perjanjian lintas 

batas meskipun hal tersebut sudah pernah disinggung dalam draft Trade Agreement.
3
 Pada 

wilayah perbatasan ada juga yang dimaksud dengan pelintas batas yang merupakan sebutan 

untuk penduduk yang diam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara, memiliki 
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Kartu Identitas Lintas Batas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, serta melakukan 

perjalanan lintas batas melalui pos pengawasan lintas batas.
4
 Adapun faktor-faktor yang 

mendukung terjadinya sebuah perdagangan lintas batas adalah kedekatan geografis, kemudahan 

sarana, ekonomis, hubungan kekeluargaan, keterkaitan sosial budaya.
5
 

Semenjak disepakati pada tahun 1970,  BTA  antara Indonesia dan Malaysia belum 

pernah dilakukan revisi. Selama 40 tahun lebih tidak dilakukan revisi, membuat BTA tahun 1970 

antara Indonesia dan Malaysia dianggap sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan. Salah satu hal 

yang dianggap tidak lagi relevan dalam BTA 1970 adalah penetapan nilai perdagangan lintas 

batas sebesar RM 600/orang/bulan. Penetapan nilai perdagangan tersebut dirasa sudah tidak 

sesuai mengingat adanya perkembangan inflasi setiap tahun dan pendapatan perkapita kedua 

negara.
6
 

Pada tanggal 15 Oktober 2008 Indonesia-Malaysia mengadakan sebuah pertemuan di 

Kuala Lumpur, Malaysia yaitu Joint Trade and Investment Commiittee (JTIC) yang dihadiri oleh 

Menteri Perdagangan Indonesia Mari Elka Pangestu, sedangkan Malaysia diwakili Menteri 

Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohd. Yassin. Menteri 

Pangestu menyatakan bahwa bahwa selama dua tahun terakhir Indonesia dan Malaysia telah 

berupaya untuk merevisi Border Trade Agreement (BTA).
7
 Pembahasan mengenai BTA tidak 

hanya berhenti pada First Meeting of JTIC, karena menjadi agenda utama dalam pertemuan 

kedua negara tersebut pada Second Meeting yang juga membahas mengenai Review BTA dan 

akan terus berlanjut dibahas hingga Third Meeting of  JTIC. 
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Pada second meeting JTIC yang diselenggarakan di Jakarta 30 Juni 2016, Menteri 

Perdagangan Tom Lembong menyampaikan bahwa Malaysia adalah mitra dagang terbesar kedua 

Indonesia di ASEAN. Kedua pemimpin masing-masing negara juga sudah sepakat untuk 

meningkatkan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai USD 30 miliar di masa depan.  Pada 

pertemuan tersebut juga terdapat sebuah kesepakatan untuk meninjau kembali  mengenai 

perjanjian perdagangan lintas batas atau Border Trade Agreement (BTA) 1970 yang sempat 

terhenti semenjak tahun 2011 silam, termasuk normalisasi perdagngan di wilayah perbatasan 

Entikong-Tebedu dan Nunukan-Tawau. Setelah pelaksanaan second meeting JTIC, Indonesia-

Malaysia akan mangagendakan pertamuan ketiga untuk membahas lebih lanjut apa yang sudah 

dibahas di second meeting. Namun sebelum pelaksanaan Third Meeting of JTIC yang  

berlangsung pada 13 Juli 2017 di Kuching Malaysia Malaysia, Indonesia-Malaysia sepakat untuk 

menyelengagarakan The 4
th

 Working Group Meeting of Review BTA.
8
 Pada pertemuan ketiga 

JTIC sendiri yang berlangsung di Kuching, Malaysia. Indonesia diwakili oleh Enggartiasto 

Lukita selaku Menteri Perdagngan, sedangkan untuk tuan rumah sendiri diwakili oleh Dato’ Sri 

Mustopa Mohamed sebagai Menteri Perdagangan Internasional dan Industri. Dalam pertemuan 

tersebut, Indonesia dan Malaysia membahas mengenai resolusi Uni Eropa (UE) mengenai kelapa 

sawit dan defortasi hutan tropis. Secara garis besar kedua negara mengungkapkan 

kekecewaannya dengan UE atas ketidakadilannya terhadap minyak sawit.dapat diketahui sendiri 

bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan penghasilan kelapa sawit yang cukup 

besar, dimana sebagian besar perkebunan terletak pada daerah perbatasan. hal ini dikhawatirkan 

                                                           
8
 Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. 2016. Pertemuan Ke-2 JTIC Indonesia-Malaysia. 



akan mengganggu pekerjaan para petani sawit yang hanya menjadikannya sebagai mata 

pencaharian utama.
9
  

Sesuai dengan Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,Presiden Joko Widodo menggalakkan 

pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Hal tersebut menjadi landasan kuat bagi 

Indonesia memulai kembali Review BTA Indonesia-Malaysia 1970. Demikian ditegaskan 

Direktur Perundingan Bilateral Kementrian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini yang 

memimpin delegasi RI dalam perundingan Review BTA di Yogyakarta pada 2-3 November 

2017. Dalam pertemuan tersebut Direktur Perundingan Bilateral Made Martini sekaligus ketua 

perundingan BTA RI-Malaysia menyampaikan bahwa untuk mencapai target perundingan,kedua 

delegasi sepakat mengintensifkan pertemuan. namun secara intersesi akan terus dilakukan proses 

konsultasi guna memfasilitasi perundingan ini.  

Review BTA 1970 sepakat akan diselesaikan pda tahun 2018. Salah satu baasan penting 

dalam Review BTA 1970 adalah daftar pertukaran barang-barang yang diperbolehkan dalam 

perjanjian lintas batas. daftar yang akan disertakan disusun melalui masukan dari daerah dan 

Kementrian/Lembaga terkait berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, kebutuhan dasar, 

dan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerha perbatasan. hal lain yang dibahas yakni mengenai 

titik-titik di wilayah perbatasan yang akan dijadikan sebagai pintu masuk/keluar dalam 

melakukan perdagangan. Perundingan ini akan menghasilkan perjanjian perdagangan perbatasan 

sebagai landasan hukum bagi penduduk yang tinggal di perbatasan dalam melakukan kegiatan 

perdagangan sehari-hari.
10
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BTA Indonesia-Malaysia disepakati pada tahun 1970. Meskipun telah mengalami 

peninjauan sebanyak dua kali yakni pada tahun 2009 dan 2011, tetapi belum dicapai kesepakatan 

untuk merivisi BTA. Pada 2014, Indonesia mengeluarkan UU Perdagangan No. 7 yang mengatur 

lebih jelas tentang perdagangan perbatasan. Made mengatakan adanya UU tersebut memberi 

mandat pada Indonesia untuk memperbaiki BTA Indonesia-Malaysia. Dengan komitmen 

pemerintah Indonesia yang serius terhadap pembangunan wilayah perbatasan diharapkan dapat 

segera terwujud dan diselesaikan tahun ini.
11

 

Pada kegiatan perdagangan lintas batas antara Indonesia-Malaysia jenis komoditi yang 

diperdagangkan adalah hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya yang berasal dari daerah 

perbatasan RI tidak termasuk minyak, mineral dan biji-biji tambang. Sedangkan Malaysia berupa 

barang-barang kebutuhan sehari-hari yang diutuhkan oleh masyarakat daerah perbatasan. 

Perbatasan darat secara potensial ekonomi yang bisa dimanfaatkan hanya berdasarkan kesesuaian 

lahan, mengkombinasikan antara aturan yang berlaku dan pertimbangan fungsi kawasan, maka 

potensi lebih bertumpu pada hasil pertanian/perkebunan dan menjadi mata pencaharian utama 

masyarakat perbatasan.  

Namun yang menjadi kendala adalah pada proses pemasaran yang sampai saat ini belum 

ditemukan solusinya, sehingga pemasaran hanya bisa dilakukan ke negara tetangga dengan 

estimasi jarak dan biaya perjalanan. Pemasaran dalam negeri terbentur dengan teratasnya sarana 

dan prasarana transportasi, sehingga berdampak pada mahalnnya harga jual akibat adanya 

tambahan biaya transportasi. Selain perjalannya yang membutuhkan biaya mahal, perjalanan 
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darat juga menghabiskan waktu yang lama di perjalanan sehingga berdampak pada kualitas 

produk yang akan dijual, tak mendapatkan untung justru akan membuat rugi.
12

 

Melihat pentingnya pembahasan isu Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia 

bagi Indonesia, menarik minat penulis untuk membahasnya lebih dalam lagi. Penulis berminat 

melakukan penelitian terhadap kepentingan Indonesia terhadap Review Border Trade Agreement 

(BTA) Indonesia-Malaysia 1970. Selanjutnya penulis menuangkan penelitian tersebut dalam 

judul Analisis Kepentingan Indonesia terhadap Review Border Trade Agreement (BTA) 

Indonesia-Malaysia 1970. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apa kepentingan Indonesia dalam Review Border Trade Agreement (BTA) 1970 melalui 

JTIC Indonesia-Malaysia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui kepentingan Indonesia terhadap Review Border Trade Agreement Indonesia-

Malaysia 1970 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai  Border Trade 

Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia  

b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang akan datang mengenai Border 

Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia  

                                                           
12

 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Potret Kehidupan Perbatasan. Terdapat pada 

https://kaltim.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/3. diakses tanggal 1 September 2017. 

https://kaltim.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/3


c. Penelitian ini dapat memperkaya referensi dan bahan bacaan bagi universitas maupun 

fakultas mengenai Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia  

2. Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam pengembangan 

disiplin ilmu Hubungan Internasional terutama dalam hal hubungan Indonesia-

Malaysia.  



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 Pada bab kerangka pemikiran ini, penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab yang 

akan membahas mengenai studi terdahulu, kajian konsep, definisi konseptual, operasionalisasi 

konsep, alur pemikiran, dan argumen utama. Studi terdahulu berfungsi  sebagai referensi bagi 

penulis dalam melakukan penelitian. Pada sub bab pertama penulis akan menggunakan tiga studi 

terdahulu yang akan dijelaskan di bawah ini: 

2.1 Studi Terdahulu 

 Dalam penelitian ini penulis juga memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan 

dengan tema yang akan dibahas. 

 Pertama adalah sebuah tulisan dalam International Journal of Business, Economic, and 

Law tahun 2012 ditulis oleh Saru Arifin, SH., LL.M yang berjudul “Trans Border Cooperation 

Between Indonesia-Malaysia and Its Implication to The Border Development”. Tulisan tersebut 

membahas mengenai kerjasama yang akan mempengaruhi perkembangan kedua negara salah 

satunya dalam bidang ekonomi dan sosial. Bentuk dari kerjasama ekonomi sosial tersebut 

disebut sebagai socio-economic Malindo (Sosek Malindo). Pada setiap pertemuan, mereka selalu 

membahas beberapa permasalahan yang berkaitan langsung dengan pembangunan wilayah 

perbatasan seperti perdagangan lintas batas, pos perbatasan, dan semua hal yang terkait dengan 

infrastruktur wilayah tersebut. Paper ini akan lebih membahas dampak positif dari adanya 

kerjasama pembangunan lintas batas.
1
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 Perbatasan negara adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang 

berperan utama dalam menentukan batas-batas kedaulatan, pemanfaatan sumber daya, dan 

integritas wilayah. Perbatasan negara memiliki makna vital dan strategis, baik dalam pertahanan 

dan keamanan, maupun dalam sudut pandang sosial ekonomi. Dalam perspektif keamanan, 

perbatasan berkaitan langsung dengan kedaulatan suatu negara dan kepentingan ekspansi suatu 

negara yang memiliki potensi konflik antar negara. Masalah perbatasan darat dan laut anatara 

Indonesia-Malaysia seperti “api dan jerami”, daerah perbatasan di Kalimantan adalah salah satu 

yang mengalami lebih banyak masalah daripada daerah lainnya di Indonesia terutama pada 

perbatasan darat.
2
 

 Kerjasama Sosio-Ekonomi pertama kali dicetuskan oleh Dato’ Musa Hitam Wakil 

Perdana Menteri Malaysia yang ditujukan untuk pembangunan daerah perbatasan antara 

Indonesia-Malaysia. Ide kerjasama tersebut disampaikan pada pembukaan General Border 

Committee (GBC) yang ke 12 pada tanggal 14 November 1983 di Kuala Lumpur. Hal tersebut 

mendapat respon positif dari Gen. LB sebagai komandan angkatan bersenjata dan merupakan 

ketua GBC Indonesia. Selama 22 tahun perjalanannya, kerjasama lintas batas antara Indonesia-

Malaysia dalam bidang sosial dan ekonomi memperlihatkan perkembangan signifikan bahkan 

dari kedua belah pihak. Setidaknya ada dua ukuran kesuksesan dari kerjasama tersebut.
3
 

 Pertama, kemajuan pembangunan  infrastrukutur/ transportasi darat. Proses tersebut 

dimulai pada Mei tahun 2000. Pertemuan tersebut telah dilakukan guna menentukan titik tengah 

penghubung antara Badau-Lubok Antu. Menyusul tentang kesepakatan tentang titik tengah 

penghubung utama antara Luuk Antu-Nanga Badau. Kedua, kemajuan kerjasama di bidang 

sosial yakni pembagian tim teknis antara Indonesia dan Malaysia untuk menilai potensi 
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pariwisata di kawasan pantai Telok Melano-Temajuk dan Batang Ai-Bentuang Karimun. 

Disepakati juga tentang survei penyakit endemik dan pemantauan makanan. Kemudian 

kerjasama dalam memerangi trafficking dan kolaborasi dalam menyerahkan barang-barang yang 

dilarang dijual di kawasan perbatasan.
4
 

 Persamaan tulisan diatas dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai wilayah 

perbatasan dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia demi mencapai kesejahteraan 

masyarakat di wilayah tersebut. Perbedaan dalam tulisan adalah fokus perjanjian dalam tulisan 

pada perjanjian Sosek Malindo yang dilakukan Indonesia-Malaysia pada tahun 1983 sedangkan 

penulis fokus pada review perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia tahun 1970. 

Kontribusi untuk penelitian penulis adalah keadaan perbatasan dan hubungan Indonesia-

Malaysia dalam kerjasama di wilayah perbatasan pada tahun 1983, sehingga penulis bisa 

mengetahui bahwa terdapat perjanijan yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia sebelum 

Perjanjian Perdagangan Lintas Batas. 

Kedua, sebuah tulisan dalam Indonesian Journal of Social Sciences Vol 1 tahun 2008 

yang berjudul Trends in Indonesia-Malaysia Bilateral Relations in Post-Soeharto Period ditulis 

oleh Baiq L.S. Wardhani. Tulisan tersebut membahas secara umum tentang bagaimana hubungan 

antara Indonesia-Malaysia dari mulai pasca periode presiden Soeharto, pasang surutnya 

hubungan kedua negara tersebut menjadi suatu hal yang sangat menarik dibahas disini. Beberapa 

konflik yang hampir memecah perang keduanya dari mulai konflik perbatasan, isu kabut asap 

bahkan sampai masalah pekerja ilegal atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Malaysia, namun masih bisa diredam mengingat mereka adalah negara tetangga yang 

mempunyai banyak kesamaan.
5
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 Dalam tulisan tersebut akan membahas mengenainai hubungan Indonesia-Malaysia 

setelah periode Soeharto. Pertama, peran Soeharto telah beberapa kali membantu stabilitas 

hubungan keduanya, yang mana dalam prosesnya juga dibantu oleh PM Malaysia pada saat itu 

Mahathir seseorang yang juga berepengaruh menjaga hubungan baik kedua negara tetangga 

tersebut. Sampai pada akhirnya, lengsernya Soeharto dan pengunduran diri Mahathir 

mengungkapkan sisi sebenarnya dari hubungan yang sejak lama dijaga baik dari keterpurukan 

akibat adanya sebuah konflik tak berujung. Dengan kata lain, peran seorang yang kuat sangat 

berpengaruh dalam menjaga hubungan baik kedua negara. Kedua, seiring berjalannya waktu, 

kedua negara merubah konsep dari negara serumpun dimana orang yang hidup di kedua negara 

tersebut tidak lagi memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama.
6
 

 Menurut Donald K. Emmerson, keputusan Soeharto untuk meninggalkan kampanye 

Sukarno melawan  Malaysia adalah  keputusan yang tepat, karena tidak hanya memfasilitasi 

pencapaian perdamaian regional, namun perdamaian regional itu sendiri merupakan tujuan yang 

rasional. Kebijakan luar negeri Soeharto dipandang sebagai subordinasi terhadap pembangunan 

nasional Indonesia dan sebagian besar pada wilayah perbatasan. Tujuan utama adalah 

memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga Indonesia dengan mengakhiri 

konfrontasi dan menandatangani kesepakatan mengenai perbatasan darat dan laut dengan 

sebagian besar negara tetangga di Indonesia.
7
 

 Tujuan utama yang kedua kebijakan luar negeri Soeharto adalah melibatkan Indonesia 

dalam struktur regional, ASEAN, untuk mendapatkan kembali kepercayaan negara tetangganya. 

Stabilitas kawasan perbatasan dianggap sebagai syarat untuk keberhasilan keamanan politik dan 
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ekonomi domestik Indonesia karena kerja sama semacam itu akan membantu menciptakan 

lingkungan regional yang stabil dan tidak mengancam satu sama lain.
8
 

 Sebagai negara tetangga, Malaysia terkena dampak dari pembangunan yang sedang 

dilakukan Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan kedua negara, yang 

terutama disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan politik. Sebagian besar isu adalah 

isu klasik, yang pernah ada selama masa Soeharto namun isu tersebut semakin parah setelah 

Soeharto mengundurkan diri. Beberapa konflik yang terjadi pasca lengsernya Soeharto antara 

lain adalah isu lingkungan yang meliputi isu asap di Indonesia yang berdampak kepada negara 

tetangga dan isu wilayah perbatasan.
9
 

 Persamaan tulisan dengan penelitian ini adalah pasang surut hubungan bilateral yang 

dijalin oleh negara tetangga Indonesia-Malaysia. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

pembahasan tulisan yang lebih mengarah tentang memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia 

setelah turunnya Soeharto sebagai Presiden. Dalam tulisan menyebutkan ada beberapa isu yang 

menyebabkan tidak baiknya hubungan antara Indonesia-Malaysia pasca lengsernya Soeharto. 

Kontribusi untuk penelitian penulis adalah hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dan beberapa 

isu salah satunya adalah konflik perbatasan. 

 Ketiga, penulis menggunakan tulisan dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional tahun 

2014 yang berjudul Intervensi Militer Amerika Serikat dalam Konflik Politik diSuriah tahun 

2011 ditulis oleh Adeodanus Primus Renold Kota Sera Suka Lumba. Dalam jurnal tersebut 

membahas mengenai krisis politik Suriah pada tahun 2011 yang mana berdampak terhadap 

runtuhnya struktur politik beberapa negara di Timur Tengah. Krisis tersebut semakin meningkat 

dengan adanya konflik senjata antara pemerintahan Bashar Al-Assad dengan para pemberontak. 
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Konflik yang terjadi di Suriah menimbulkan perhatian dunia Internasional, tak ketinggalan 

anggota dari Blok Timur dan Blok Barat. Blok barat tentu saja melibatkan Amerika Serikat 

sedangkan Blok Timur Rusia. Intervensi yang dilakukan Amerika tidak terlepas dari adanya  

kepentingan nasional negara Adidaya tersebut. Dalam Jurnal ini terdapat tiga teori, yang pertama 

adalah teori kepentingan nasional dari KJ. Holsti, teori Intervensi, dan teori Konflik.
10

 

 Kesamaan tulisan pada jurnal diatas dengan penelitian penulis adalah dari teori yang 

digunakan yaitu teori kepentingan nasional oleh KJ. Holsti. Sehingga dapat ditemukan yang 

pertama ada Core “interest” Values atau kepantingan jangka pendek. Kepentingan jangka 

pendek dalam tulisan di jurnal tersebut dikatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat sebagai 

negara Barat untuk meningkatkan eksistensi terutama dalam konflik Timur Tengah. Kedua 

Middle Range Objectives atau yang disebut kepentingan jangka menengah yakni kepentingan 

Amerika untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui penguasaan pasar dan industri di 

Suriah. Sedangkan pada Long Range Goals atau kepentingan jangka panjang yang dimana 

kepentingan politik yang dilakukan Amerika di Suriah. 

Sedangkan perbedaannya adalah bahwa dalam jurnal tersebut membahas sebuah 

kepentingan suatu negara tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu dengan melakukan 

intervensi. Isu yang dibahas juga mengenai konflik politik yang terjadi di Suriah, jelas berbeda 

dengan isu yang penulis bahas. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas 

mengenai kerjasama antara dua negara yakni Indonesia-Malaysia yang sebelumnya melalui 

sebuah kesepakatan dan membahas sebuah perdagangan di daerah perbatasan. Kontribusi dari 

tulisan tersebut untuk penelitian penulis adalah konsep kepentingan nasional yang dipakai yaitu 

konsep dari KJ. Holsti yang mana penulis akan menggunakan konsep tersebut dalam tulisan ini. 

2.2 Kajian Konsep Kepentingan Nasional 
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 Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep Kepentingan Nasional seperti 

yang terjadi pada negara Indonesia dan Malaysia terkait Review Border Trade Agreement (BTA). 

Dibawah ini beberapa definisi Konsep Kepentingan nasional menurut beberapa ahli: 

Kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa 

membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan 

kekuasaan dan pengendalian itu bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun 

kerjasama.- Hans J. Morgenthau.
11

 

Menurut Charles Lerche and Abdul kepentingan Nasional berarti sesuatu yang umum, 

berjangka panjang, dan terus menjadi tujuan negara, bangsa, dan pemerintah sebagai sesuatu 

yang bisa melayani diri mereka.
12

 

Kepentingan Nasional lebih mengacu kepada upaya untuk melindungi potensi nasional 

terhadap ancaman eksternal maupun upaya yang ditujukan demi kesejahteraan warga negara. 

Kepentingan Nasional bukan merupakan sebuah kepentingan yang terpisah dari lingkungan 

hubungan antar bangsa atau bahkan dari aspirasi dan permasalahan yang muncul secara internal 

dalam suatu negara. Kepentingan Nasional suatu bangsa perlu mempertimbangkan berbagai nilai 

yang berkembang dan menjadi ciri dari negara itu sendiri, seperti nilai-nilai kebangsaan, sejarah, 

dan letak geografis. Kepentingan Nasional juga bukan sebuah upaya yang dilakukan untuk 

mengejar tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum yang lain.
13

 

Donal E. Nuechterlin menyebutkan 4 klasifikasi dari Kepentingan Nasional: 
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1. Kepentingan Pertahanan: Menyangkut kepentingan untuk melindungi warga 

negaranya serta wilayah dan sistem politiknya dari ancaman eksternal. 

2. Kepentingan Ekonomi: Kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian 

negara melalui kerjasama ekonomi dengan negara lain. 

3. Kepentingan Tata Internasional: Kepentingan untuk mewujudkan dan 

mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang dirasa akan 

menguntungkan bagi negara. 

4. Kepentingan Idiologi: Kepentingan Nasional tidak merubah Idiologi suatu negara 

sebagai pandangan hidup bangsa dan negara.
14

 

Berbeda dengan yang lain, KJ Holsti mengidentifikasi Kepentingan Nasional menjadi 3 

pengertian. Pertama adalah Core “Interests” and Values: Dianggap suatu hal yang vital bagi 

negara dan menyangkut eksistensi suatu negara. Kedua Middle-Range Objectives: Kebutuhan 

negara dalam memperbaiki perekonomian. Ketiga yaitu Long-Range Goals: Sesuatu yang 

bersifat ideal seperti contoh keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.
15

 

2.3 Definisi Konseptual 

Kepentingan nasional ternyata menjadi dasar dari sebuah negara dalam menentukan  

sebuah kebijakan apa yang akan diambil bahkan bisa untuk mengubah sebuah kebijakan demi 

mendapatkan keuntungan bagi negaranya. Kebijakan yang diambil bisa berupa kebijakan dalam 

negeri dan kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi, sosial budaya, militer serta pertahanan 

keamanan.  

K.J Holsti mengidentifikasi Kepentingan Nasional menjadi 3 pengertian. Pertama adalah 

Core “Interests” and Values: Dianggap suatu hal yang vital bagi negara dan menyangkut 
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eksistensi suatu negara. Kedua Middle-Range Objectives: Kebutuhan negara dalam memperbaiki 

perekonomian. Ketiga yaitu Long-Range Goals: Sesuatu yang bersifat ideal seperti contoh 

keinginan untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.
16

 

2.3.1 Core “Interests” and Values  

Kepentingan Utama merupakan kepentingan yang dianggap paling utama dan 

berkaitan dengan eksistensi suatu negara dalam melindungi kedaulatannya melalui self-

preservation pada unit politik dan sovereignty (teritorial integrity). Pencapaian 

kepentingan ini konkrit dan dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Dikatakan sebuah 

kepentingan inti karena kepentingan ini tidak akan tercapai kecuali pada unit politik atau 

pemerintahan dalam suatu negara ikut andil untuk mempertahankan eksistensi negara 

yang bersangkutan baik dalam lingkup domestik maupun internasional.
17

 

Kepentingan yang dimiliki suatu negara sangatlah bergantung pada sikap 

pengambil kebijakan. Namun sebagian besar pembuat kebijakan secara objektif 

membentuk kebijakan untuk memastikan pertahanan home territory. Negara juga 

berusaha mengabadikan kepentingan khususnya di sektor publik, sosial, dan sistem 

ekonomi yang didasarkan pada kawasan. Dalam mewujudkan economic welfare/ 

kesejahteraan ekonomi sebuah negara harus melakukan perdagangan dan investasi luar 

negeri serta harus mempunyai akses pasar luar negeri untuk menyuplai sumber daya alam 

yang langka.
18
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Kepentingan utama dalam dapat terbagi menjadi dua kepentingan antara lain self 

preservation dan kepentingan untuk menjaga kesatuan dari sisi sosial yakni baik kesatuan 

etnik, agama, dan bahasa dalam kawasan tertentu.
19

  

Beberapa pemerintah menempatkan kepentingan ini sebagai inti terbesar untuk 

mengatur atau mempertahankan teritorial wilayah dari negara tetangga. Karena daerah 

tersebut terdapat populasi penduduk terkait dengan etnis, pekerja, dan sumber daya yang 

dapat meningkatkan kemampuan negara, atau karena mereka percaya bahwa ancaman 

terbesar terhadap Territorial integrity terjadi melalui sebuah wilayah yang berdekatan. 

Hal inilah yang menjadi fokus negara sebagai sarana dalam pemenuhan melalui 

pendekatan dengan pihak eksternal. Wilayah yang sudah terbentuk secara strategis 

dengan adanya sebuah sejarah, dimana pada wilayah tersebut akan ada kelompok etnis 

yang sudah terbagi diantara kedaulatan negara yang berbeda. Pada daerah tersebut akan 

muncul konflik karena negara tetangga merasa bahwa mereka mempunyaisesuatu yang 

sama dengan semua yang ada di wilayah tersebut seperti contoh memiliki kebudayaan 

yang sama. Gerakan irredentis, subeversi, dan terkadang perang rasial seringkali 

menimbulkan konflik mengenai etnis, bahasa, atau agama yang seharusnya bisa menjadi 

produk sebuah negara dengan kedaulatan yang berbeda untuk melakukan sebuah 

reunification.
20

 

Tuntutan untuk mencapai nilai atau kepentingan inti membutuhkan aktor lain 

dengan cara yang berbeda-beda. Negara dengan wilayah perbatasan yang maju terkait 

dengan divisi etnis untuk melindungi wilayah mereka dan perintah sosial melalui 

kebijakan pertahanan biasa, tidak akan mengganggu tetangga terdekat wilayah tersebut. 
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Berbeda dengan mereka yang sedang mencari batas strategis yang lebih menguntungkan 

sehingga mengorbankan kepentingan “inti” dan kepentingan negara tetangga, hal 

demikian yang diprediksi lebih berdampak menciptakan konflik berbahaya. Konflik yang 

ditimbulkanpun tidak selalu berupa kekerasan dan perang, karena interpretasi 

kepentingan intin di setiap negara bisa berbeda. 
21

 

2.3.2 Middle Range Objectives  

Middle Range Objectives merupakan kepentingan yang berisikan upaya suatu 

negara untuk memperbaiki perekonomiannya. Agar tercapainya kepentingan ini, suatu 

negara harus memberikan tuntutan pada negara lain supaya terpenuhinya suatu 

kebutuhan. Disebut kepentingan jangka menengah karena untuk mencapai kepentingan 

ini dibutuhkan waktu yang tidak singkat namun juga tidak terlalu lama.  

Pemerintah terkadang berkomitmen untuk mempromosikan kepentingan pribadi 

warga negaranya ke luar negeri, hal ini bisa saja berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

luas atau tidak. Keinginan mendorong  perluasan perdagangan atau akses umum ke pasar 

luar negeri, mungkin mereka akan  mendapat tekanan dari kelompok domestik atau 

kepentingan ekonomi, dalam melakukan beberapa inisiatif kebijakan luar negeri yang 

tidak banyak berhubungan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya.
22

 

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam kepentingan diatas untuk memenuhi 

kebutuhan dan tuntutan ekonomi domestik suatu negara. Namun pada kenyataannya 

suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya dikarenakan keterbatasan baik dari sisi 

sumber daya dan keterampilan teknis. Oleh karena itu setiap negara memerlukan 
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hubungan dengan negara lain untuk memenuhi keterbatasan yang menjadi hambatan 

dalam mencapai kepentingan. 

Dalam mencapai kepentingan jangka menengah negara harus memenuhi 

kebutuhan nasional melalui tindakan internasional terutama dalam usaha pencapaian 

perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti akses bantuan 

luar negeri, ketersediaan lapangan kerja, bahkan tingkat prestige masyarakat nasional, 

serta alih teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada masa lalu, prestige suatu negara diukur 

dengan menampilkan kemampuan dan kapabilitas militer mereka, akan tetapi di era 

sekarang prestige suatu negara diukur melalui tingkat pembangunan industrialisasi, ilmu 

pengetahuan, dan kemampuan teknologi.
23

 Sebagai tambahan untuk menanggapi tekanan 

domestik dalam mencapai standar kehidupan yang lebih tinggi, para elit politik negara-

negara berkembang yang sangat rentan terhadap isu kemiskinan material bisa melakukan 

program pembangunan besar-besaran untuk meningkatkan international prestige. 

Pembangunan bisa menjadi tujuan besar nasional pada saat ini dan diupayakan dengan 

sebaik mungkin demi memaksimalkan sumber daya sebagai nilai utama dan kepentingan 

yang terjamin. Kepentingan jangka menengah ini tidak mempunyai batas waktu tertentu, 

tetapi sebagian besar pemimpin suatu negara berkembang berharap bahwa mereka dapat 

mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju dengan cara mereka sendiri.
24

 

Negara industri dan mempunyai kekuatan besar dapat meningkatkan kehormatan 

di mata internasional melalui sejumlah kebijakan dan tindakan, termasuk peningkatan 

kemampuan militer, distribusi bantuan luar negeri, upacara diplomatik serta kunjungan 

secara berulang oleh kepala negara. Tidak ketinggalan pameran industri dan ilmiah 
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khususnya dalam pengembangan senjata nuklir. Kemampuan mengembangkan nuklir 

secara independen mungkin merupakan sebuah indikator paling penting dari negara-

negara militer.
25

 

The Middle Range Objectives terbagi menjadi 3 tipe. Pertama adalah  Develop 

Economic Opportunities yaitu aktivitas perdagangan luar negeri yang  merupakan salah 

satu resep untuk negara berkembang dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Cara untuk 

mencapai pengembangan peluang ekonomi tersebut adalah dengan melakukan kerjasama 

dengan negara lain baik dalam satu kawasan maupun entitas eksternal lainnya. Beberapa 

indikator yang menandai bahwa sebuah negara telah mengalami perkembangan ekonomi 

ialah meningkatnya aktivitas perdagangan ekspor-impor, bertambahnya foreign aid, 

mudahnya mencapai akses pasar, terdapat alih teknologi yang baik serta mampu 

menangani minimnya ketersediaan sumber daya domestik.
26

 

Kedua adalah Increase a State’s Prestige in The System yang merupakan suatu 

kepentingan politik suatu negara yang dapat dilihat dari kekuatan militer, kemampuan 

diplomasi, serta  peningkatan ilmu dan teknologi menuju negara industri. Pada era saat 

ini sistem internasional lebih cenderung menggunakan aspek ekonomi sebagai bentuk 

hard power selain kekuatan miliiter. Sehingga salah satu prestige sebagai negara diakui 

keberadaannya secara global adalah dengan meningkatnya permintaan untuk membentuk 

kerjasama dengan negara yang bersangkutan dalam berbagai sektor baik secara bilateral, 

multilateral, maupun regional.
27

 

Ketiga yakni Self Extension yang dimiliki beberapa negara guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu penting bagi sebuah negara 

                                                           
25

 Ibid.  
26

 Ibid. 
27

 Ibid. Holsti, Hal.127 



melakukan self-extension. Self extension merupakan usaha negara dalam memperpanjang 

dirinya dengan melakukan ekspansi. Secara global, negara ini terbagi menjadi 2, yaitu 

negara underdeveloped dan negara industrialized. Kedua negara tersebut bisa saling 

melengkapi dengan cara melakukan kerjasama saling mengutungkan.
28

 

Di luar ketiga tujuan umum ini, terdapat beberapa tujuan ideal yang didukung 

oleh pemerintah: mendukung aliansi dan perteman, mempromosikan hak asasi manusia, 

peraturan lingkungan, pengembangan institusi, dan peraturan internasional yang dapat 

memberikan stabilitas dan prediktibilitas bagi transaksi internasional. 

2.3.3 Long-Range Goals  

Merupakan kepentingan yang berisikan visi, harapan, dan pandangan baru akan 

ketertiban dunia dalam sistem internasional. Disebut kepentingan jangka panjang karena 

memerlukan waktu lama untuk mencapai kepentingan ini. Long Range Goals seringkali 

dikaitkan dengan kepentingan yang sangat ideal dan abstrak, ditandai munculnya 

perencanaan akan masa mendatang dengan adanya pengaturan sistem internasional 

didasarkan atas ideologi tertentu yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
29

 

Perbedaan antara kepentingan jangka menengah dan jangka panjang tidak hanya 

berkaitan mengenai rentang waktu yang berbeda, namun jugaterdapat perbedaan ruang 

lingkup yang signifikan. Dalam mencapai kepentingan jangka menengah, negara-negara 

membuat tuntutan khusus terhadap negara tertentu. Berbeda ketika suatu negara 

mencapai kepentingan jangka panjang biasanya akan membuat sebuah tuntutan yang 
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bersifat universal, karena tujuan tidak kurang dari merenkonstruksi keseluruhan sistem 

internasional.
30
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Bagan 1 Konsep Kepntingan Nasional K.J Holsti 

A Hierarchy of Foreign Policy Objectives 
 

Long-range Goals 
 

“new order”      world order  
        International  

peace and security 
 
 

Middle-range Goals 
 

Create, sustain international,   prestige  
expansion develop economic    promote values abroad  
opportunities abroad weaken oppnent(s);  (human rights, socialsm, etc) 
support allies, friends       

 
 

Core Objectives 
 

  economic welfare   protect, enhance “way of life” 
  territorial unity, reunification  autonomy, independence 
  territorial integrity 

 

 

 

 Concrete    Abstract  
Values 

Sumber: K.J Holsti. International Politics: A Framework for Analysis 5
th

 ed tahun 1988.  

2.4 Operasionalisasi Konsep 

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan perkembangan hubungan negara 

yang satu dengan negara yang lainnya. Dalam Perjanjian Perdagangan yang dilakukan oleh 

Indonesia dan Malaysia yang disebut dengan BTA 1970  terdapat sebuah kepentingan nasional 

dari Indonesia sebagai negara yang memprakarsai untuk melakukan Review BTA 1970 setelah 

40 tahun lebih belum dilakukannya Review. Dalam menganalisis kepentingan Indonesia untuk 
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kasus ini, penulis menggunakan konsep Kepentingan Nasional K.J Holsti, dimana Holsti 

membagi kepentingan nasional menjadi tiga bagian.  

Pertama adalah core  interests values atau kepentingan jangka pendek. Disini dapat 

dilihat terdapat kepentingan jangka pendek Indonesia untuk melakukan Review BTA 1970. 

Sebagai negara yang mempunyai perbatasan langsung satu sama lain, Indonesia-Malaysia ingin 

menjaga hubungan baik demi kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah perbatasan 

dengan cara merevisi ulang isi dariperjanjian yang dirasa sudah tidak relevan digunakan pada era 

sekarang yang mengalami perkembangan ekonomi pada masing-masing negara, meskipun tak 

sekali dua kali konflik terjadi didaerah tersebut. Dengan adanya Review BTA 1970, terdapat 

upaya dari kedua belah pihak menjalin hubungan ekonomi politik yang baik terutama dikawasan 

Asia Tenggara. Kepentingan indonesia kemudian didukung dengan melakukan The 4
th

 Working 

Group Meeting of Review BTA 1970 yang sempat tertunda hingga 6 tahun terhitung dari tahun 

2011 dan akhirnya terjadi di Lombok pada 7 April 2017.  

Kedua adalah The Middle Range Objectives atau Kepentingan jangka menengah 

Indonesia dalam pelaksanaan Review BTA dilandasi dengan adanya kepentingan ekonomi, 

sosial, dan politik. Indonesia ingin meningkatkan sebuah kerjasama yang komperhensif dengan 

Malaysia yang merupakan negara dengan industri terbesar kedua setelah Singapura. Diharapkan 

dalam kerjasama ini ikut pula meningkatkan aktivitas ekonomi, sosial dan politik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan domestik melalui ekspor-impor. Indonesia yang dikenal dengan banyak 

warganya mencari nafkah di negeri jiran tersebut mempunyai kepentingan juga dalam 

mengirimkan tenaga kerja yang lebih terdidik dengan legal karena melalui tenaga kerja tersebut 

dapat menambah devisa negara. 



Ketiga, kepentingan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam Review 

BTA adalah sebagai upaya Indonesia memperluas kerjasama dengan Malaysia dalam hal industri 

kelapa sawit. Melalui kerjasama dengan Malaysia, Indonesia bisa menunjukkan mempunyai 

sumber daya yang bisa bersaing di dunia internasional, baik dalam sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia dengan skill yang mumpuni. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk 

kesejahteraan warga Indonesia baik dari negara asal maupun di negara lain. Dengan harapan bisa 

membawa Indonesia lebih maju. 

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Kepentingan Nasional KJ. Holsti 

Konsep Variabel Indikator 

 

Operasionalisasi 

Kepentingan 

Nasional / 

National Interest 

Core “Interest” 

and Values 

Concrete Economic 

Welfare 

Peningkatan 

kesejahteraan 

ekonomi di wilayah 

perbatasan oleh 

pemerintah 

Indonesia melalui 

review perdagangan 

lintas batas atau 

BTA1970  

Territorial 

Unity 

Mempertahankan 

kesatuan wilayah 

wilayah perbatasan 

Indonesia Malaysia   

Reunification Dalam review BTA 

1970 dalam  JTIC 

Indonesia-Malaysia 

tidak terdapat 

reunification.   

National 

Security 

Pertahanan teritorial 

wilayah perbatasan 

dengan adanya 

pembangunan PLBN 

sehingga 

mempermudah 

masyarakat di 

wilayah perbatasan 

untuk melakukan 

aktivitas 

perdagangan  

Territorial 

Integrity 

Pengawasan 

pemerintah 

Indonesia terhadap 

perdagangan lintas 

batas dengan adanya 



UU No. 7 tahun 

2014 terhadap 

kesejahteraan 

penduduk wilayah 

perbatasan  

Abstract Protect Perlindungan 

terhadap home 

territory dan area 

vitals. Daerah 

perbatasan dianggap 

sebagai daerah yang 

rawan akan konflik, 

sehingga pemerintah 

Indonesia harus 

melindungi dan 

mengawasi dengan 
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Argumen Utama: Kepentingan jangka pendek Indonesia dan Malaysia ingin 

memperbaharui perjanjian perbatasan kedua negara demi kesejahteraan penduduk yang 

tinggal di wilayah tersebut. Selain itu kepentingan jangka menengah Indonesia adalah 

meningkatkan perekonomian melalui ekspor dan impor yang dimana tidak akan bisa lepas 

dari faktor negara eksternal yaitu Malaysia, terutama dalam hal ekspor-impor. Sedangkan 

kepentingan jangka panjang Indonesia adalah jika BTA berhasil dilakukan maka akan 

menimbulkan sebuah keamanan bagi kedua negara yang sebelumnya selalu berseteru. 

Latar Belakang: Indonesia-Malaysia memiliki Border Trade Agreement (BTA) yang 

dilakukan pada tahun 1970, namun perjanjian tersebut sampai saat ini tidak pernah 

mengalami pembaharuan sehingga dianggap sudah tidak relevan lagi. Pada tanggal 15 

Oktober 2008 Indonesia-Malaysia mengadakan sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, 

Malaysia yaitu Joint Trade and Investment Commiittee (JTIC) untuk membahas revisi 

BTA 1970 dan agenda lainnya. Tidak berhentin pada pertemuan pertama, pada 

pertemuan kedua negara serumpun tersebut semakin serius membahas mengenai BTA. 

Rumusan Masalah: Apa kepentingan Indonesia terhadap Review 

Border Trade Agreement  (BTA) 1970 dalam JTIC Indonesia-Malaysia 

tahun 2008-2017? 
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2.6 Argumen Utama 

 Dalam Review BTA 1970 yang dilakukan Indonesia-Malaysia. Terdapat sebuah 

kepentingan dari Indonesia yang meliputi kepentingan jangka pendek dimana Indonesia dan 

Malaysia ingin memperbaharui perjanjian perbatasan kedua negara demi kesejahteraan penduduk 

yang tinggal di wilayah tersebut. Selain itu kepentingan jangka menengah Indonesia adalah 

meningkatkan perekonomian melalui ekspor dan impor yang dimana tidak akan bisa lepas dari 

faktor negara eksternal yaitu Malaysia, terutama dalam  hal ekspor dan impor. Salah satu ekspor 

Indonesia ke Malaysia adalah berupa hasil bumi seperti hasil pertanian, perkebunan, dan 

perikanan. Sedangkan impor Malaysia ke wilayah perbatasan Indonesia masih didominasi 

dengan barang kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kepentingan 

jangka panjang Indonesia adalah jika BTA berhasil dilakukan maka akan menimbulkan sebuah 

keamanan bagi kedua negara yang sebelumnya selalu berseteru di daerah perbatasan yang bisa 

saja menimbulkan perang. Apabila hal tersebut terjadi juga akan mengancam keamanan regional. 

 Melalui penelitian ini penulis mempunyai sebuah argumen utama bahwa dalam 

kerjasama perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia terdapat sebuah kepentingan 

bagi Indonesia yakni kepentingan dalam jangka pendek, kepentingan dalam jangka menengah, 

dan kepentingan jangka panjang. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Pada penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif yang memiliki satu 

variabel. Adanya Argumen Utama menuntun Rumusan Masalah yang nantinya mampu 

memberikan batasan dalam penjabaran pembahasan di dalam penelitian ini. Argumen Utama 

didasarkan oleh teori dan konsep yang nantinya dapat diuji secara empiris. Terdapat satu 

variabel, yaitu kepentingan Indonesia yang dapat peneliti temukan pada penelitian ini. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah negara yang akan dibahas penulis yaitu hanya 

dua negara Indonesia dan Malaysia. Selain itu pada tahun penulis membahas mengenai Review 

BTA 1970 yang dibahas dalam JTIC Indonesia dan Malaysia pada tahun 2008-2017 dimana 

pertemuan JTIC pertama kali dilakukan pada tahun 2008, kedua pada tahun 2016 dan ketiga 

pada tahun 2017. Namun penulis tidak menutup kemungkinan jika melibatkan negara lain dan 

tahun lain untuk membantu penelitian ini. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif 

analisis. Deskriptif analisis merupakan pengumpulan data melalui penjelasan dan analisa 

permasalahan berdasarkan data yang ada dengan cara mengumpulkan data. Data yang didapatkan 

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data yang 

didapat memalui data literatur, sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas, membaca dan mempelajari buku, mencari konsep-konsep hasil pemikiran para ahli yang 

dimuat dalam buku, karya tulis ilmiah maupun dari internet seperti buku online dan jurnal online. 



3.4 Teknik Analisis Data 

 Analisis data menggunakan deskriptif analisis. Menurut Sugiono metode deskriptif 

adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang akan di teliti memlalui data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jadi deskriptif analisis adalah 

metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek yang akan danalisis yang pada 

akhirnya dari analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan.
1
 

3.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam  penelitian ini, skripsi yang penulis jelaskan akan terbagi menjadi enam 

bab,diantaranya: 

1. BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan informasi secara umum yang terkait dengan 

penelitian, dimana terdapat beberapa sub bab yang akan dibahas oleh penulis, Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penlitian 

2. BAB II  

KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan beberapa konsep yang digunakan sebagai 

landasan dan acuan penulis dalam menganalisis isu yang telah dibahas dalam penelitian. 

Terdapat beberapa sub bab yang akan dijelaskan antara lain yaitu, Studi Terdahulu, 

Definisi Konseptual, Operasionalisasi Konsep, Argumen Utama, dan Alur Pemikiran. 

3. BAB III  
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METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan penulis serta 

jenis penelitian apa saja yang akan disajikan. Terdapat beberapa sub bab dalam bab ini, 

yakni Jenis Penelitian, Ruang Lingkup Pnelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data serta Sistematika Penulisan 

4. BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum dari Border Trade 

Agreement  Indonesia-Malaysia 1970 serta pentingnya melakukan Review terhadap 

Perjanjian tersebut terhadap hubungan Indonesia-Malaysia adapun beberapa sub bab 

yang diantaranya adalah Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia, Timeline 

BTA Indonesia-Malaysia serta Tujuan Review BTA 1970 dalam JTIC 

5. BAB V 

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM REVIEW BORDER TRADE 

AGREEMENT (BTA) 1970 MELALUI JTIC INDONESIA-MALAYSIA. 

 Pada bab ini penulis akan membahas nalisa penulis yang dimana penulis 

menggunakan konsep kepentingan nasional dari KJ. Holsti. Berikut adalah sub bab yang 

akan penulis bahas, yakni Core :Interest” and Values, Middle Range Objectives, dan 

Long Range Goals 

6. BAB VI  

PENUTUP 

 Pada bab terakhir ini akan dibahas kesimpulan dari hasil penelitian serta 

pemberian saran untuk penelitian.  



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

1.1 Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia 

Indonesia dan Malaysia telah menjalin hubungan diplomasi sejak tahun 1957,  sesaat 

setelah Malaysia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957. Namun, hubungan 

keduanya tidak berjalan dengan mulus. Konfrontasi Indonesia-Malaysia sempat memutuskan 

hubungan diplomatik antara keduanya pada tahun 1962-1966. Konfrontasi antara keduanya 

disebabkan oleh upaya Inggris dan Malaysia untuk membentuk negara Federasi Malaysia. 

Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang Anti-kolonialisme, menentang 

berdirinya Federasi Malaysia tersebut. Penolakan tersebut tidak lain karena kekhawatiran 

Soekarno akan kembalinya kekuasaan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Konfrontasi antara 

Indonesia dan Malaysia juga memunculkan dugaan bahwa adanya ambisi teritorial yang menjadi 

tujuan utama kebijakan luar negeri Soekarno. Hal itu dikarenakan pada tahun 1963, Malaysia 

memasukkan Sarawak kedalam wilayahnya. Soekarno menganggap itu adalah suatu tindakan 

egois yang dilakukan Malaysia karena tidak melakukan perundingan terlebih dahulu dengan 

negara tetangga, khususnya Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
1
 

Konfrontasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia memberi dampak buruk pada 

berbagai sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi. Terputusnya hubungan diplomatik 

antara keduanya berimbas pula pada putusnya kegiatan ekonomi kedua warga negara. Dampak 

ekonomi dari putusnya hubungan diplomatik tersebut sangat jelas terlihat di wilayah perbatasan. 

banyak masyarakat Indonesia yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terisolir 
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tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena pasokan kebutuhan 

bahan pokok masyarakat Indonesia di perbatasan lebih banyak dari negara tetangga, Malaysia. 

Konfrontasi antara Indonesia-Malaysia baru mereda, setelah keduanya bertemu dalam 

Konferensi Bangkok pada 28 Mei 1966 dan menyetujui mengakhiri konflik serta membuka 

kembali hubungan diplomatik dengan pertimbangan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan 

kedua negara. Konfrontasi Indonesia-Malaysia memang dianggap sebagai sejarah kelabu untuk 

hubungan kedua negara tetangga tersebut. Tidak sedikit upaya dilakukan untuk mengakhiri 

konfrontasi namun selalu tidak menemukan jalan keluar, sehingga hubungan mereka tetap seperti 

itu dan sampai pada Gerakan 30 September tanggal 1 Oktober 1965 ketegangan diantaranya 

mulai mencair.
2
 

Pasca konfontasi, hubungan bilateral antara kedua negara tersebut semakin diperbaiki 

dengan mengadakan konsultasi rutin tahunan antara Perdana Menteri dan Presidan Republik 

Indonesia. Diantara kedua belah pihak juga sering terjadi pertukaran kunjungan antara 

pemimpin, menteri, pejabat senior, tokoh perusahaan dan orang-orang dari kedua negara 

tersebut.
3
 Rujuknya hubungan Indonesia-Malaysia membuka kembali pintu kerjasama. Berbagai 

kerjasama dan kesepakatan menyangkut isu-isu krusial pada kedua negara kembali dilakukan. 

Salah satu diantaranya kesepakatan perdagangan lintas batas atau lebih dikenal dengan Border 

Trade Agreement (BTA) pada 24 Agustus 1970. BTA 1970 adalah kesepakatan yang mengatur 

kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, baik perdagangan dari 

Indonesia ke Malaysia maupun sebaliknya.
4
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1.2 Tahapan Review BTA 1970 

Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara yang memiliki 

peranan penting dalam penentuan batas wilayah, pemanfaatan kekayaan alam, serta menjaga 

keamanan dan keutuhan wilayah. Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia adalah daerah 

tertinggal atau jarang sekali mendapat perhatian oleh pemerintah dengan sarana prasarana sosial 

dan ekonomi yang sangat terbatas. Daerah perbatasan termasuk dalam wilayah yang rawan akan 

ancaman keamanan, oleh karena itu pembangunan pada daerah tersebut lebih mengutamakan 

pada pendekatan keamanan daripada kesejahteraan. Hal ini yang menyebabkan perbatasan di 

beberapa daerah menjadi kurang tersentuh mengenai kesejahteraan masyarakatnya. Keamanan 

dan kesejahteraan merupakan dua hal penting yang harus diterapkan pada daerah perbatasan 

untuk menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik serta membantu stabilitas politik, 

ekonomi, dan sosial budaya.
5
 

Secara geografis Indonesia memiliki beberapa wilayah perbatasan yang berbatasan langsung 

dengan negara tetangga, baik darat maupun laut. Terdapat sepuluh negara tetangga, yakni 

Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Fillipina, Australia, Timor Leste, 

Republik Palau dan Papua Nugini. Perbatasan tersebut tersebar dalam 12 Provinsi di Indonesia, 

namun hanya ada 5 Provinsi yang berbatasan darat dengan negara lain yaitu Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Wilayah-wilayah 

tersebut tentu saja mempunyai karakter sosial budaya dan ekonomiyang berbeda-beda, namun 

secara keseluruhan memperlihatkan adanya persamaan dalam bentuk interaksi langsung dan 

intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga. Interaksi yang dilakukan 

oleh warga negara perbatasan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap 
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harinya daripada dengan warga negara Indonesia sendiri. Hal itu dikarenakan jarak yang 

ditempuh ke negara tetangga lebih dekat daripada jarak ke wilayah domestik sendiri.
6
 Secara 

keseluruhan kawasan perbatasan Indonesia sendiri tersebar pada 10 kawasan.  

Di kawasan perbatasan darat terdapat tiga kawasan, yakni: perbatasan darat RI-Malaysia di 

Pulau Kalimantan, perbatasan darat RI-Papua Nugini (PNG) di Papua, dan perbatasan darat RI-

Timor Leste di Nusa Tenggara Timur (NTT). Garis batas negara di pulau Kalimantan antara RI-

Malaysia terbentang sepanjang 2004 km, di Papua antara RI-PNG sepanjang 107 km, serta di 

NTT antara RI-Timor Lest kurang lebih sepanjang 263,8 km. 
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Gambar 1 Perbatasan Republik Indonesia dengan 10 Negara Tetangga (Laut dan Darat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (ditjenpp.kemenkumham.go.id) 

Berbicara mengenai wilayah perbatasan, Indonesia dan Malaysia mempunyai perjanjian 

lintas batas Basic Arrangement on Border Crossing dan Basic Arrangement on Trade and 

Economic Relations yang ditandatangani pada tahun 1967. Seiring dengan berkembangnya 

wilayah perbatasan, kedua negara sepakat untuk membuat sebuah perjanjian baru yaitu 

Agreement on Border Crossing between Repubplic of Indonesia and Malaysia atau yang dikenal 

dengan Border Cross Agreement (BCA) pada tahun 1984 yang sekaligus mengganti BCA 1967. 

Pada tahun 2006, kedua negara sempat menyepakati sebuah perjanjian baru namun belum 

ditandatangani sehingga sampai sekarang BCA 1984 yang masih berlaku mengatur lintas batas 

Indonesia-Malaysia. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat wilayah perbatasan sesuai 

dengan BCA 1984 adalah kunjungan keluarga, kegiatan sosial/ hiburan, keperluan keagamaan, 

usaha/ perdagangan, tugas pemerintah serta keperluan lain yang sudah disepakati kedua negara.
7
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Selain BCA, Indonesia-Malaysia juga melakukan kesepakatan mengenai perdagangan 

lintas batas Agreement on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia 

and the government of Malaysia di Jakarta pada 24 Agustus 1970 atau yang disebut dengan 

Border Trade Agreement (BTA) 1970.
8
 

Dalam perjanjian BTA 1970 terdapat pokok-pokok bahasan yakni: 

a. Nilai limit transaksi  

b. Definisi penduduk perbatasan  

c. Penduduk yang dibenarkan mengadakan perdagangan lintas batas  

d. Daerah-daerah dalam Border Trade Agreement (BTA) dan exit/entry pointnya  

e. Satuan wilayah (kec/sub district)  

f. Barang-barang yang dibenarkan dalam BTA
9
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Tabel 2 Kerjasama Lintas Batas Indonesia-Malaysia BCA 1984 

dan BTA 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pusat Penelitian Politik dan Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

Perjanjian Lintas Batas yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia pada tanggal 

24 Agustus 1970 atau yang lebih dikenal dengan Border Trade Agreement 1970 merupakan 

dasar dari kerjasama bidang perdagangan di wilayah perbatasan kedua Negara. Salah satu 

wilayah perbatasan adalah Kalimantan Barat dengan Serawak yang membentang sepanjang 850 

kilometer dengan luas 2,1 juta hektar. Kawasan ini meliputi 5 wilayah kabupaten, 15 kecamatan 

dan 98 buah desa, wilayah perbatasan Kalimantan Barat juga mengalami kesenjangan tingkat 

kesejahteraan cukup tinggi. Misalkan saja kondisi jalan ke perbatasan dari sepanjang 873,14 



kilometer hanya 23,7 kilometer yang berada dalam kondisi baik, sisanya berada pada posisi yang 

kurang baik dan bahkan 88,5 kilometer jalan belum dibuka.
10

 

Adanya interdependensi kebutuhan tersebut yang bisa menyebabkan munculnya kegiatan 

perdagangan internasional. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan kekurangannya 

sendiri-sendiri, dan segala perbedaan itulah dapat mengakibatkan barang yang dihasilkan oleh 

suatu negara juga berbeda tentunya baik itu secara kualitas maupun biaya. Dinamika yang terjadi 

dalam perdagangan Indonesia-Malaysia membuat kedua negara harus menyepakati berbagai 

perjanjian kerjasama guna mengatur proses perdagangan dan pintu keluar/masuk warga 

masyarakat di wilayah perbatasan. dalam hal ini, pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah 

membuat beberapa kesepakatan di antaranya Border Cross Agreement (BCA) yang mengatur 

wilayah perbatasan anatra kedua negara yang tinggal disana supaya tidak melewati jalur yang 

tidak semestinya menjadi pintu masuk dalam kegiatan perdagangan maupun kegiatan yang 

melibatkan warga perbatasan lainnya, karena dalam perjanjian tersebut sudah dicantumkan pintu 

masuk resmi kedua negara yang boleh dilintasi oleh masyarakat.
11

 

BTA 1970 dan BCA adalah perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia guna 

mengatur kegiatan lintas batas orang dan perdagangan masyarakat yang tinggal di wilayah 

perbatasan. kegiatan perdagangan yang terjadi di daerah perbatasan sangat membantu 

masyarakat perbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengingat wilayah tersebut 

sangat jauh untuk dijangkau oleh wilayah Indonesia yang lain sehingga susah untuk melakukan 

perdagangan domestik. Selain kesulitan karena jarak yang sangat jauh, perdagangan domestik 

sendiri akan membutuhkan waktu yang lama diperjalanan dan hal itu bisa berpengaruh 
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padakualitas bahan yang mereka butuhkan serta biaya yang dikeluarkan akan sangat banyak. 

Sedangkan jika dibandingkan dengan pergi berbelanja di wilayah perbatasan Malaysia, bisa 

menghemat dari segi waktu dan biaya karena keduanya berbatasan langsung satu sama lain.
12

 

Semenjak disepakati pada tahun 1970,  BTA  antara Indonesia dan Malaysia belum 

pernah dilakukan review. Selama 40 tahun lebih tidak dilakukan review, membuat BTA tahun 

1970 antara Indonesia dan Malaysia dianggap sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan. Salah 

satu hal yang dianggap tidak lagi relevan dalam BTA 1970 adalah penetapan nilai perdagangan  

lintas batas sebesar RM 600/orang/bulan. Penetapan nilai perdagangan tersebut dirasa sudah 

tidak sesuai mengingat adanya perkembangan inflasi setiap tahun dan pendapatan perkapita 

kedua negara.
13

 Isi kesepakatan BTA 1970 yang tidak relevan lagi, mendorong dilakukannya 

pembahasan ulang atau Review BTA 1970. Tujuan utama dari Review BTA 1970 tidak lain 

adalah untuk memperbaiki sistem perdagangan lintas batas antara Indonesia-Malaysia guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan  hanya dari segi ekonomi, tujuan dilakukannya 

Review BTA 1970 juga untuk memperbaiki sektor-sektor lainnya, terutama sektor yang 

berhubungan langsung dengan wilayah perbatasan.
14

 

 4.2.1 Review BTA 1970 dalam First Meeting Of JTIC (15 Oktober 2008) 

Dalam pelaksanaannya hingga saat ini isi BTA 1970 belum mengalami 

perubahan. Pada beberapa poin perjanjian dianggap sudah tidak relevan lagi dengan 

kondisi saat ini. Misalnya poin mengenai batas transaksi yang dianggap terlalu kecil yaitu 

senilai 600 ringgit setiap sebulan sekali seperti yang tertera pada bagan kerjasama lintas 
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batas Indonesia-Malaysia yang membahas mengenai BCA 1984 dan BTA 1970, dengan 

kondisi ekonomi saat ini sudah berubah sangat jauh. 

Merujuk pada tidak relevannya beberapa poin pada kesepakatan BTA 1970, 

pemerintah Indonesia mendorong dilakukannya Review BTA 1970 bersama dengan pihak 

Malaysia. Pembahasan kembali kesepakatan Review BTA 1970 menjadi salah satu isu 

yang agenda pada first meeting of JTIC tahun 2008. Dalam pertemuan tersebut, kedua 

negara telah sepakat untuk menetapkan waktu memfinalisasi Review BTA 1970 agar 

masyarakat di daerah perbatasan dapat melaksanakan perdagangan lintas batas yang lebih 

baik dan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan 

yang merupakan wajah dari NKRI. Namun dalam pertemuan tersebut, isu yang dibahas 

tidak berfokus hanya pada Review BTA 1970, terdapat isu lain salah satunya adalah 

proses ratifikasi revisi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
15

 Pembahasan 

mengenai Review BTA 1970 di mulai kembali pada tahun 2009 setelah, tepatnya 21-22 

Juli 2009 bertempat di Bandung, Jawa Barat. Pertemuan kedua dilakukan kembali pada 

8-9 Desember 2011, bertempat di Kuala Lumpur Malaysia. Sempat mengalami 

pemberhentian, pertemuan kembali dilakukan pada masa pemerinatahan Presiden Joko 

Widodo.
16

 

4.2.2  Review BTA 1970 dalam Second Meeting Of JTIC (29-30 Juni 2016) 

Indonesia-Malaysia akhirnya melakukan Second Meeting of JTIC Indonesia-

Malasyia pada 29-30 Juni 2016 bertempat di Jakarta, dalam kesempatan tersebut 

mendorong perwakilan kedua negara Indonesia-Malaysia untuk melakukan  review BTA 
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1970, hal ini juga berkaitan dengan ditutupnya jalur perdagangan Nunukan-Tawau yang 

dimana itu menjadi salah satu hal merugikan bagi masyarakat di wilayah Nunukan.
17

 

Tawau merupakan salah satu wilayah tujuan dari masyarakat perbatasan untuk menjual 

hasil sumber daya alamnya, salah satunya adalah masyarakat Sebatik. Namun pada tahun 

2011 PLB Sei Pancang ditutup untuk lalu lintas orang dan dialihkan ke PLB yang ada di 

Nunukan. Dengan begitu warga Sebatik yang hendak melintas ke Tawau harus mengurus 

cap imigrasi di Nunukan sebelum berangkat ke Tawau. Jika dilihat dari segi waktu dan 

biaya tentu saja itu sangat merugikan warga Sebatik. Pemerintah akhirnya mencoba untuk 

melakukan negosiasi guna membuka kembali jalur PLB Sei Pancang.
18

 

4.2.3 Review BTA 1970 dalam Working Group on the Review BTA 1970 (6-7 April 

2017) 

Pada pertemuan selanjutnya Indonesia-Malaysia sepakat untuk melakukan 

Working Group on the Review BTA 1970 untuk mewujudkan keinginan dalam 

merevitalisasi perjanjian lintas batas tersebut. Working Group dilaksanakan di Lombok 

pada 6-7 April 2017 dan menghasilkan suatu  perundingan antara kedua delegasi masing-

masing negara yang mana terdapat beberapa isu terunda pada pertemuan putaran kedua 

yaitu tahun 2011 mengenai Scope, Border Pass, Threshold Value for Border 

Trade,Cooperation, General Exeption and Security Exception, Approach of Coverage, 

Commodity, and  Relation to Other Agreement.
19
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Pembangunan infrastruktur juga tak luput dari perhatian pemerintah Indonesia 

sehingga hal tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Indonesia untuk melakukan 

Review BTA 1970. Kawasan perbatasan sendiri telah dibangun Pos Lintas Batas (PLB) 

untuk mengatur lancaranya perdagangan antar kedua negara, dengan adanya BTA 1970 

masyarakat perbatasan dipermudahkan dalam melakukan perdagangan lintas batas. 

Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan akan melakukan kegiatan 

perdagangan tidak serta bisa melintasi perbatasan dengan seenaknya, mereka harus 

mempunyai Pas Lintas Batas yang akan digunakan selama berkunjung ke negara 

tetangga. Penggunaan Pas Lintas Batas hanya bisa digunakan oleh masyarakat asli yang 

tinggal di wilayah tersebut yang berlaku selama satu tahun dan bisa digunakan beberapa 

kali masuk dengan ketentuan bahwa waktu tinggal setiap kali masuk tidak melebihi 30 

hari, dan dalam kegaiatannya mereka hanya diperbolehkan untuk membeli barang dengan 

nilai transaksi sebesar 600 Ringgit dalam waktu satu bulan.
20

 

Setelah sarana fisik, tugas berikutnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakat 

Indonesia di daerah perbatasan. Salah satu tolak ukurnya adalah dengan tercapainya 

kebutuhan sehari-hari mereka. Perlunya review BTA 1970 juga tidak terlepas dari 

banyaknya peekembangan dan dinamika yang terjadi dilapangan yang mungkin sudah 

tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan kedua negara. Seperti pada tahun 

2014, Indonesia mengeluarkan UU Perdagangan No. 7 dimana mengatur lebih jelas 

tentang perdagangan perbatasan. dari UU tersebut memberi mandat pada Indonesia untuk 

memperbaiki BTA Indonesia-Malaysia, misalnya seperti definisi dan cakupan BTA.
21
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Komitmen presiden Joko Widodo membangun wilayah perbatasan, mendorong 

pemerintah Indonesia semakin gencar menstimulasi pemerintah Malaysia untuk 

melakukan Review BTA 1970. Sepanjang tahun 2017, telah berhasil dilakukan tiga 

pertemuan lagi, yakni 6-7 April 2017 bertempat di Lombok, yang kemudian dilanjutkan 

kembali pada pertemuan di Kuching, Malaysia tanggal 11 Juli 2017. Pada pertemuan 

tersebut pihak Indonesia berusaha untung mendorong dipercepatnya perundingan review 

BTA 1970 Indonesia-Malaysia dengan harapan bisa selesai tahun itu juga.
22

 

Made Marthini selaku Direktur Perundingan Bilateral Kemendag yang juga 

memimpin delegasi Indonesia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi 

perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat di perbatasan. review BTA 1970 

diharapkan bisa menjadi payung hukum masyarakat perbatasan Indonesia, khususnya di 

kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dalam melakukan aktivitas perekonomian 

sehari-hari. Review BTA kali ini merupakan kelanjutan dari perundingan sebelumnya 

yang dilangsungkan di Lombok pada 6-7 April 2017. Koordinasi selalu dilakukan anatar 

kementrian dan lembaga di Indonesia dan daerah yang berbatasan langsung dengan 

Malaysia, agar hasil dari perundingan review BTA 1970 benar-benar bermanfaat di 

wilayah perbatasan tersebut. Seperti adanya beberapa isu yang memerlukan koordinasi 

internal di masing-masing negara, diantaranya daftar nama produk yang diperdagangkan, 

wilayah batas, dan pintu masuk/keluar. Hasil perundingan akan dilaporkan kepada 

Menteri Perdagangan kedua negara pada The 3
rd

 Meeting of JTIC  yang akan 

dilaksanakan pada 13 Juli 2017.  

4.2.4 Review BTA 1970 dalam The 3
rd

 Meeting of JTIC (13 Juli 2017) 
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The 3
rd

 Meeting of JTIC  yang akan dilaksanakan pada 13 Juli 2017 di Kuching 

Malaysia, Indonesia diwakili oleh Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagngan, 

sedangkan untuk tuan rumah sendiri diwakili oleh Dato’ Sri Mustopa Mohamed sebagai 

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia 

dan Malaysia membahas mengenai resolusi Uni Eropa (UE) mengenai kelapa sawit dan 

defortasi hutan tropis. Secara garis besar kedua negara mengungkapkan kekecewaannya 

dengan UE atas ketidakadilannya terhadap minyak sawit.dapat diketahui sendiri bahwa 

Indonesia dan Malaysia adalah negara dengan penghasilan kelapa sawit yang cukup 

besar, dimana sebagian besar perkebunan terletak pada daerah perbatasan. hal ini 

dikhawatirkan akan mengganggu pekerjaan para petani sawit yang hanya menjadikannya 

sebagai mata pencaharian utama
23

 

4.2.5 Review BTA dalam Working Group on the Review BTA 1970 

Pertemuan terakhir dilakukan pada 2-3 November 2017 yang bertempat di 

Yogyakarta, Indonesia.
24

 Hingga saat ini telah dilakukan 5 kali pertemuan untuk 

membahas kembali isi Review BTA 1970. Pada pertemuan ini diharapkan perundingan 

bisa selesai pada tahun 2018. Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Made Marthini 

menyebutkan bahwa pada pertemuan keempat, isu yang masih menjadi perhatian adalah 

daftar nama produk yang diperbolehkan, wilayah batas, dan pintu masuk/keluar.
25

 

Memasuki pertemuan kelima, isu daftar barang diperbolehkan masih menjadi fokus 

utama. Daftar barang tersebut disusun berdasarkan parameter daya beli, tingkat inflasi, 

kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan atas masukan dari 
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daerah maupun kementerian/lembaga yang terkait. Sedangkan, untuk isu wilayah 

perbatasan dan pintu  masuk/keluar pembahasnnya sudah hampir selesai.
26

 

Dengan melakukan pertemuan yang rutin antara kedua negara untuk membahas 

mengenai review perjanjian perdagangan lintas batas atau Review BTA 1970, diharapkan 

perbaruan perjanjian tersebut dapat segra terealisasikan dan diselesaikan pada tahun 

2018. Hal tersebut berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan yang 

sehari-harinya melakukan perdagangan dengan negara perbatasan Malaysia. 

1.3 Tujuan Review BTA 1970 dalam  Joint Trade and Investment Committee (JTIC) 

JTIC merupakan forum yang dibentuk sebagai upaya mendorong pertumbuhan perdagangan 

dan investasi antara Indonesia-Malaysia atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan satu 

sama lain. Forum tersebut diharapkan dapat membantu jaringan kerja antara pengusaha 

Indonesia dan Malaysia, serta menciptakan peluang bisnis dan akses pasar yang potensial. JTIC 

menjadi awal dari di mulainya pembahasan mengenai Review BTA 1970. Hingga saat ini JTIC 

telah melakukan tiga kali pertemuan.
27

 

Pertemuan pertama (First meeting) JTIC diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 

15 Oktober 2008.  Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari 

Elka Pangestu, sedangkan Malaysia diwakili Menteri Perdagangan Internasional dan Industri 

Malaysia Tan Sri Muhyiddin Mohd. Yassin. Pertemuan tersebut membahas beberapa isu negara 

terkait merevisi BTA, ASEAN Cosmetic Directive, preshipment inspection, isu bilateral dalam 

CEPT AFTA, Kebijakan Malaysia menegnai Approval Permits untuk besi dan baja, illegal 

trading, kemungkinan direvisinya Investment Guarantee Agreement (IGA) bilateral, belum 
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diratifikasinya perubahan P3B, Sretifikasi Halal termasuk International Halal Integrity Project, 

kerjasama di bidang jasa, pengembangan Small Medium Enterprises/SMEs, Promosi Bersama 

Perdagangan, Pariwisata dan Investasi di negara ketiga, Kerjasama di bidang standar dan 

conformity assesment, kerjasama dibidang komoditi, Pertukaran informasi di bidang HKI, dan 

Pilot Project on ASEAN single Window.
28

 

Menteri Pangestu menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut berhasil memasukkan 

pembahasan pada beberapa hal penting yang menjadi perhatian Indonesia selama ini diantaranya, 

kedua belah pihak telah sepakat agar dokumen yang diperlukan untuk proses ratifikasi Perjanjian 

Penghidaraan Pajak Berganda (P3B) dapat segera difinalisasi. Tujuannya diadakan ratifikasi P3B 

adalah menghindari adanya pajak berganda bagi para investor dalam melakukan transaksi 

perdagangan internasional. Masalah perpajakan menjadi faktor sangat penting dalam transaksi 

internasionalnya karena mempunyai dampak langsung terhadap keuntungan para pengusaha 

yang menjadi tujuan utama dari seorang pengusaha dalam membangun usahanya.  

Hal diatas dibahas pada JTIC karena dianggap penting bagi berjalannya forum tersebut yang 

dimana mempunyai tujuan utama dalam membantu jaringan kerja antara pengusaha Indonesia 

dan Malaysia.
29

 Pembahasan beberapa masalah yang menjadi perhatian Indonesia selama ini 

seperti, Illegal trading, Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak Cipta dan hak-hak lainnya 

melekat (musik, film, batik, tari-tarian tradisional). Terjalinnya kemungkinan kerjasama bagi 

skilled workers seperti welders, janitors, plumbers, painters, dan sebagainya.
30
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Pada Second meeting JTIC yang diselenggarakan di Jakarta 29-30 Juni 2016,  pihak 

Indonesia mendorong dilakukan pembahasan kembali mengenai kesepakatan perdagangan lintas 

batas atau BorderTrade Area (BTA) 1970 yang sempat terhenti semenjak tahun 2011 silam.  

Hadir pada pertemuan tersebut delegasi Indonesia yag diwakili oleh Menteri Perdagangan 

Indonesia H.E Thomas Trikasih Lembong, sedangkan delegasi Malaysia diwakili oleh Menteri 

Industri dan Perdagangan Luar Negeri YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed.  Second meeting JTIC 

membahas beberapa isu krusial diataranya: 

a. Review Border Trade Agreement (BTA) tahun 1970 

b. Investasi antar negara 

c. Kerjasama untuk pengembangan industri minyak sawit 

d. Hambatan perdagangan yang dialami oleh kedua negara.
31

 

Karena ingin membangun daerah perbatasan menjadi lebih baik, salah satu 

isu penting yang dibahas adalah mengenai penutupan jalur perdagangan lintas batas di Nunukan-

Tawau. Sebelumnya pada bulan April tahun 2016, jalur perdagangan Nunukan-Tawau sempat 

ditutup oleh pemerintah Malaysia dan hal itu sangat berdampak pada pasokan kebutuhan sehari-

hari masyarakat Nunukan yang selama ini mengandalkan perdagangan tradisional dari Tawau. 

Pada saat itu kebutuhan pokok memang sedang naik rata-rata 5000 rupiah, namun akhirnya 

masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Melalui kejadian 

tersebut dirasa perlu dilakukannya pertemuan secara serius untuk membahasnya, dikarenakan hal 

ini terjadi tidak hanya sekali dan pada satu wilayah saja, tahun 2012 Malaysia juga melakukan 
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tindakan yang sama dengan menutup jalur pedagangan dan tentu saja itu akan sangat merugikan 

masyarakat Indonesia.
32

  

 Dorongan untuk melakukan review BTA 1970 pada Second Meeting of JTIC tanggal 29-

30 Juni 2016, maka terlaksanalah pertemuan antara Indonesia-Malaysia untuk membahas 

kembali masalah tersebut. Perundingan terjadi pada tanggal 6-7 April 2017 bertempat di 

Lombok. Pertemuan tersebut membahas mengenai pembangunan infrastruktur yang sedang 

digencarkan oleh Presiden Jokowi yang sesuai dengan Nawacita Indonesia. Direktur 

Perundingan Bilateral Kementerian Perdangan menyampaikan bahwa setelah terlaksanya 

pembangunan secara fisik di daerah perbatasan maka tugas berikutnya adalah memastikan 

kesejahteraan masyarakat perbatasan dengan tolak ukur yaitu terpenuhinya kebutuhan sehari-

hari. Adanya review BTA 1970 dirasa sangat penting oleh kedua negara, dikarenakan sudah 

tidak relevannya isi BTA 1970 yang lama dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di 

lapangan. Salah satunya adalah pada tahun 2014, Indonesia mengeluarkan UU No. 7 yang 

mengatur lebih jelas tentang perdagangan perbatasan.
33

 

 BTA 1970 sebagai regulasi yang mengatur perdagangan lintas batas memberikan payung 

hukum bagi masyarakat di wilayah perbatasan, terutama masyarakat Indoneisa dalam melakukan 

perdagangan lintas batas dengan masyarakat Malaysia. Dengan regulasi yang jelas akan 

meminimalkan terjadinya pelanggaran terkait perdagangan lintas batas, diantaranya 

penyelundupan barang barang ilegal. Dengan meminimalkan kejahatan penyelundupan barang 
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ilegal, dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara Indonesia.
34

 Berikut beberapa tujuan 

terkait dilakukannya Review BTA 1970 dalam Joint Trade and Investment Committee (JTIC): 

a. Mampu meningkatkan perdagangan di wilayah perbatasan kedua negara serta 

menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan payung hukum yang jelas.  

b. Mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan kondisi ekonomi yang semakin 

baik. 

c. Mencegah kegiatan penyelundupan barang ilegal yang merugikan dan mengancam 

pertahanan negara. 

Meningkatkan pendapatan negara  
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BAB V 

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM REVIEW BORDER TRADE 

AGREEMENT (BTA) 1970 DALAM JTIC INDONESIA-MALAYSIA 

 Setelah membahas bab empat mengenai gambaran umum, pada bab lima ini penulis akan 

menjelaskan hasil analisa penulis tentang kepentingan nasional oleh KJ. Holsti dengan 

menggunakan variabel-variabel dari indikator yang sudah ada untuk menjelaskan rumusan 

masalah serta membuktikan argumen utama yang sebelumnya sudah dipaparkan.  

5.1 Core “Interest” and Values 

Core Values merupakan kepentingan yang dianggap paling utama dan berkaitan dengan 

eksistensi suatu negara dalam melindungi kedaulatannya melalui self-preservation pada unit 

politik dan sovereignty (teritorial integrity). Pencapaian kepentingan ini adalah konkrit dan 

abstrak serta dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Dikatakan sebuah kepentingan inti 

karena kepentingan ini tidak akan tercapai kecuali pada unit politik dalam suatu negara untuk 

mempertahankan eksistensi negara yang bersangkutan. 

Kepentingan yang dimiliki suatu negara sangatlah bergantung pada sikap pengambil 

kebijakan. Namun sebagian besar pembuat kebijakan secara objektif membentuk kebijakan 

untuk memastikan pertahanan home territory. Negara juga berusaha mengabadikan kepentingan 

khususnya di sektor publik, sosial, dan sistem ekonomi yang didasarkan pada kawasan. Dalam 

mewujudkan kesejahteraan ekonomi sebuah negara harus melakukan perdagangan dan investasi 

luar negeri serta harus mempunyai akses pasar luar negeri untuk menyuplai sumber daya alam 

yang langka.
1
  

Kepentingan utama dapat terbagi menjadi dua kepentingan antara lain self preservation 

dan kepentingan untuk menjaga kesatuan dari sisi sosial yakni baik kesatuan etnik, agama, dan 
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bahasa dalam kawasan tertentu.
2
 Beberapa pemerintah menempatkan kepentingan inti 

mempunyai andil terbesar untuk mengatur atau mempertahankan teritorial wilayah negara 

tetangga. Karena daerah tersebut terdapat populasi penduduk terkait dengan etnis, pekerja dan 

bahan baku yang dapat meningkatkan kemampuan negara, atau karena mereka percaya bahwa 

ancaman terbesar terhadap Territoril integrity terjadi melalui sebuah wilayah yang berdekatan. 

Hal inilah yang menjadi fokus negara sebagai sarana dalam pemenuhan melalui pendekatan 

dengan pihak eksternal.  

5.1.1 Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Perdagangan 

Luar Negeri dan Pengawasan Indonesia Terhadap Kesejahteraan Penduduk 

Wilayah Perbatasan 

Dasar dari sebuah kesejahteraan ekonomi adalah dengan melakukan perdagangan luar 

negeri Indonesia sendiri telah banyak melakukan perdagangan internasional, mempunyai akses 

pasar luar negeri untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang tidak tersedia di wilayah 

domestik.
3
 Indonesia telah melakukan perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun 

perdagangan luar negeri. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional 

terdapat pada mobilitas barang atau jasa yang diperjual belikan. Pada perdagangan dalam negeri, 

mobilitas barang atau jasa masih berada dalam satu wilayah negara. Sedangkan perdangan 

internasional, mobilitas barang atau jasa telah melewati satu batas negara menuju negara lain. 

Salah satu diantaranya perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia ialah antara 

Indonesia-Malaysia. Malaysia berada di urutan ke-7 sebagai negara tujuan ekspor Indonesia pada 
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tahun 2015 dengan nilai ekspor 7.630.854,6 ribu USD.
4
 Kementerian Perdagangan (Kemendag) 

menyatakan meski telah terjadi penurunan  perdagangan Indonesia-Malaysia pada tahun 2012-

2016 sebesar 12,95 %; namun pada April 2017 telah terjadi peningkatan sebesar 26,58%.
5
 

Perdagangan internasional tidak hanya mencakup kegiatan perdagangan yang melibatkan 

perusahaan dengan skala besar. Namun juga kegiatan perdagangan antar individu yang banyak 

terjadi di daerah perbatasan. Perdagangan internasional pada daerah perbatasan lebih dikenal 

dengan sebutan perdagangan lintas batas. Perdagangan lintas batas terjadi karena dorongan 

beberapa faktor diantaranya: 

a) Kedekatan geografis  

b) Kemudahan sarana  

c) Ekonomis  

d) Hubungan kekeluargaan  

e) Keterkaitan sosial budaya 
6
 

Dalam pelaksanaannya, perdagangan lintas batas dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah 

yang ditetapkan dalam suatu bentuk kesepakatan yang lebih dikenal dengan kesepakatan Border 

Trade Agreement (BTA). Salah satu BTA yang melibatkan Indonesia adalah kesepakatan BTA 

1970 antara Indonesia-Malaysia. Dalam BTA 1970 ditetapkan beberapa hal menyangkut 
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perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia, diantaranya mengenai batas nilai transaksi hingga 

barang-barang apa saja yang bisa diperdagangkan.
7
 

Pada perdagangan lintas batas antara Indonesia-Malaysia, jenis barang yang 

diperdagangkan oleh pihak Indonesia mengutamakan jenis barang ekstraktif atau hasil bumi. 

Sedangkan pihak Malaysia mengutamakan perdagangan komoditas manufaktur. Melalui 

perdagangan tersebut, terjalin hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain atau simbiosis 

mutualisme
8
. Masyarakat Indonesia menjual komoditas ekstraktif (hasil bumi) yang kemudian 

diolah oleh Masyarakat Malaysia menjadi barang konsumsi siap pakai yang kemudian dijual 

kembali ke Indonesia. Hal tersebut dianggap masyarakat Indonesia di perbatasan lebih efisien 

jika dibandingkan diolah di dalam negeri sendiri. Tempat pengolahan dalam negeri yang lebih 

jauh menjadi alasan masyarakat Indonesia di perbatasan lebih memilih menjual hasil bumi ke 

Malaysia. Selain itu, pihak Malaysia juga merasa diuntungkan dengan ketersediaan barang 

mentah melalui perdagangan lintas batas dari pihak Indonesia yang lebih terjangkau.
9
 

Grafik 1 Nilai Transaksi Perdagangan Melalui PLBN Entikong Tahun 2016-2017 
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Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Entikong 

(www.news.detik.com) 

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa masih tingginya jumlah impor barang yang 

dilakukan oleh Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. Hal ini di 

karenakan masyarakat wilayah tersebut sudah terbiasa untuk memenuhi kebutuhan sehari -

hari mereka melalui negara tetangga. Bahkan ada salah satu warga yang menyebutkan jika 

masyarakat lebih menyukai beras dari Malaysia daripada beras lokal. Para warga juga 

beranggapan susahnya menempuh jarak untuk mendapatkan kebutuhan dari negara sendiri 

dan buruknya infrastruktur, membuat mereka lebih memilih melakukan kegiatan 

perdagangan tradisional dengan Malaysia. Tidak hanya beras, gula sempat menjadi 

pertimbangan untuk dikonsumsi sebab gula yang didapat dari negara tetangga dirasa lebih 

bagus dan putih daripada gula dari jawa yang biasanya berwarna kuning.
10

 

Perdagangan perbatasan yang melibatkan dua wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia 

ternyata tidak hanya didominasi oleh pihak Malaysia ke Indonesia, karena hampir semua 

hasil bumi yang dihasilkan dari daerah perbatasan seperti Sebatik banyak dipasarkan di 

daerah Tawau. Barang-barang yang dijual antara lain pisang, ikan teri ambalat (ITA), kelapa 

sawit, kakao, dan berbagai jenis ikan laut. Pada pengempul di Sebatik, ikan teri ambalat 

mempunyai harga RM 10 namun di Tawau ikan asin ambalat sudah berharga sekitar RM 25 

dan di Kinabalu sudah sekitar RM 60. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Sebatik 

lebih senang untuk menjual hasil buminya ke Malaysia, selain karena ketiadaan konsumsi di 
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Tawau, juga dikarenakan daya beli lebih tinggi dari harga sebenarnya tentu saja lebih 

menguntungkan daripada dijual di wilayah Indonesia sendiri.
11

  

Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Ni Made Ayu Marthini 

menyatakan bahwa salah satu tolak ukur dalam menjamin kesejahteraan masyarakat 

Indonesia di perbatasan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari masyarakat di 

daerah perbatasan tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika Review BTA 1970 menjadi 

salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawa Cita guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.
12

  

5.1.2 Mempertahankan Kesatuan Wilayah Perbatasan Indonesia 

Sering terjadinya konflik di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia dapat 

mengganggu kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Konflik sering terjadi 

dikarenakan perebutan wilayah perbatasan atau hak intelektual antar kedua negara. Adanya 

kerjasama Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan hak melekat yang lain (musik, 

tarian, film batik, dan sebagainya). Oleh karena itu diperlukannya mengenai pertukaran 

informasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar tidak ada kesalahpahaman lagi antara kedua 

negara serumpun tersebut. Sengketa di wilayah perbatasan bukan hanya terjadi sekali antara 

Indonesia-Malaysia. Salah satu isu sengketa perbatasan yang sampai sekarang masih ramai 

dibicarakan adalah perebutan wilayah Ambalat, blok laut yang terletak antara Kalimantan 

Timur dan Sabah ini mempunyai kekayaan laut yang melimpah termasuk ada lebih dari  300 
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spesies ikan dan ratusan koral, Ambalat sendiri juga disebut mempunyai cadangan minyak 

dan gas berlimpah yang diperkirakan bisa dieksploitasi hingga 30 tahun kedepan.
13

 

Beberapa tahun kebelakang daerah perbatasan memang masih kurang mendapatkan 

perhatian secara mendalam oleh pemerintah Indonesia, hal itu karena pemerintah lebih fokus 

terhadap pembangunan di wilayah dengan penduduk yang padat, sedangkan untuk daerah 

perbatasan sendiri belum menjadi prioritas pembangunan. Sebagai negara yang mempunyai 

daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara salah satunya Malaysia, 

pemerintah seharusnya memperhatikan juga kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut 

dengan begitu bisa mengurangi konflik yang bisa menyebabkan kerugian untuk negara 

sendiri.
14

 Bagi Holsti, wilayah di daerah perbatasan adalah areal vital suatu negara dimana 

rentan terjadinya suatu konflik. Terutama jika kedua negara yang mempunyai sejarah dan 

budaya yang sama sehingga memudahkan bagi negara lain melakukan klaim terhadap apa 

yang bukan menjadi haknya. 

Sengketa wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia sendiri sudah berlangsung 

sangat lama, di Pulau Kalimantan setidaknya terdapat sepuluh lokasi perbatasan seluas 4.800 

hektar yang diklaim secara sepihak oleh Malaysia. Wilayah yang menjadi sengketa 

diantaranya adalah di Kalimantan Barat yakni Tanjung Datu, Gunung Raya, Sungai Buah, 

dan Batu Aum. Sebagian lainnya berada di Kalimantan Timur seperti Sungai Simantipal, 

Sungai Sinapat, dan Pulau Sebatik. Daerah perbatasan di Kalimantan Timur memiliki arti 

yang sangat penting bagi Indonesia baik secara ekonomi, geopolitik, dan pertahanan 
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keamanan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Sabah dan Serawak. 

Potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah Kalimantan Timur sendiri sangat 

melimpah, akan tetapi hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam 

itu sendiri berupa sumber daya hutan, sumber daya mineral dan energi, dan potensi wisata.
15

 

Sumber daya alam yang sudah disebutkan mempunyai dampak yang cukup baik dalam 

kenaikkan PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).  

Grafik 2 PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2012 

(Trilliun Rupiah)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BAPPEDA Kalimantan Timur 

 Kurangnnya perhatian dari pemerintah di wilayah perbatasan bisa saja berdampak 

pada semakin banyaknya wilayah yang di klaim oleh Malaysia dimana sbagian besar wilayah 

perbatasan mempunyai cukup banyak sumber daya alam. Diperlukannya sebuah perjanjian 

yang jelas bisa menyelamatkan kesatuan wilayah Indonesia sehingga tidak akan ada lagi 

konflik yang akan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Review BTA 1970 bisa menjadi 
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salah satu kerjasama yang akan menguntungkan kedua negara, sebagai payung hukum untuk 

masyarakat di wilayah perbatasan melakukan kegiatan ekonomi seperti perdagangan.  

5.1.3 Reunification  

Reunification adalah salah satu bentuk dari pencapaian kepentingan yang berfokus 

pada penyatuan kembali kedua negara yang memiliki identitas serta etnis yang sama namun 

berbeda dalam kedaulatan. Hal ini tidak terjadi pada Indonesia-Malaysia di pembahasan 

review BTA 1970 pada JTIC. Oleh karena itu reunification tidak relevan dengan penelitian 

saat ini. 

5.1.4 Pertahanan Teritorial Wilayah Perbatasan 

Menjaga keamanan nasional adalah bentuk upaya pemerintah dalam menjamin 

kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan akses jalan untuk melakukan 

perdagangan dan pasar bagi penduduk wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan 

negara tetangga.
16

 Salah satu upaya yang telah terealisasi untuk menjaga keamanan 

masyarakat perbatasan dalam melakukan perdagangan lintas batas adalah dengan telah 

dibangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) antara Indonesia-Malaysia sebagai jalur 

keluar masuk orang maupun barang. PLBN telah dilengkapi dengan mesin x-ray serta 

karantina perikanan dan pertanian yang bisa meningkatkan kemampuan masyarakat 

perbatasan untuk mengolah sumber daya alam disekitar mereka yang mana dikelilingi oleh 

laut dan perkebunan. Tak ketinggalan toilet di PLBN juga bersih sehingga tidak perlu merasa 

khawatir untuk melakukan perjalanan jauh. Pos tersebut dharapkan bisa dilewati sekitar 360 

orang perhari untuk meakukam aktivitas yang berhubungan antara Indonesia-Malasyia 
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sampai tahun 2025.
17

 Diharapkan dengan adanya Review BTA 1970 dapat mendorong 

petumbuhan ekonomi di daerah perbatasan kedua negara, sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia  yang bberada di perbatasan. 

5.1.5 Territorial Integrity  

Pengawasan daerah perbatasan sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2014 

mengenai perdagangan yang didalamnya juga membahas tentang perdagangan perbatasan. UU 

tersebut adalah bentuk komitmen dari pemerintah untuk membangun daerah perbatasan lebih 

baik lagi dan menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Perdagangan perbatasan mulai 

mendapat perhatian dari pemerintah dengan dituangkannya pada pasal 55 yang menyatakan 

bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tingga di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan perdsagangan 

perbatasan darat dan laut dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah 

perbatasan.
18

 

Dalam pasal 56 disebutkan bahwa perjanjian bilateral seperti yang sudah disebutkan pada 

pasal 55 sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat mengenai tempat pemasukan atau 

pengeluaran lintas batas yang ditetapkan, jenis barang yang diperdagangkan, nilai transaksi 

pembelian barang di luar daerah Pabean untuk dibawah ke dalam daerah Pabean, wilayah 

tertentu yang dapat dilakukan perdagangan wilayah perbatasan, dan kepemilikan identitas orang 

yang melakukan perdagangan perbatasan. Pemerintah harus melakukan pengawasan dan 

pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi serta karantina di pos lintas batas keluar dan pos lintas 

batas masuk dan ditempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

                                                           
17

 Anonimous. 2017. Wajah Indoensia di Pos Perbatasan RI-Malaysia. Terdapat di 

https://kumparan.com/@kumparannews/wajah-indonesia-di-pos-perbatasan-ri-malaysia. Diakses pada 20 Maret 

2018. 
18

 Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. 2014. Selamat Datang UU Perdagangan. Jakarta. 



undangan.
19

 Pengawasan pemerintah Indonesia terhadap perdagangan perbatasan di wilayah 

terdepan NKRI sangat dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat disana serta keutuhan negara. 

Komitmen pemerintah yang tertuang dalam UU No.7 tahun 2014 diharapkan dapat menjadi 

pemicu untuk segera revisi BTA 1970 Indonesia-Malaysia agar hubungan pedagangan di daerah 

perbatasan menajdi jauh lebih baik. 

Sebelumnya perhatian mengenai daerah perbatasan memang telah tertuang dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Namun 

dalam Undang-undang tersebut hanya menyebut kan mengenai apa itu wilayah perbatasan 

negara dan batas-batas wilayah di perbatsan dan tidak membahas secara spesifik mengenai 

perdagangan perbatasan yang akhirnya muncullah Undang-undang perdagangan yang juga 

membahas tentang perdagangan perbatasan anatara Indonesia-Malaysia.   

5.1.6 Perlindungan Terhadap Home Territory dan Area Vitals 

Kesepakatan Border Trade Area (BTA) antara Indonesia-Malaysia padat ahun 1970 telah 

menetapkan batas nilai transaksi perdagangan yang bisa dilakukan antar warga kedua negara. 

Batas nilai transaksi tersebut adalah 600 Ringgit Malaysia atau setara dengan 1,8 juta Rupiah 

perbulan untuk setap orang
20

. Menimbang pada beberapa hal, nilai tersebut dirasa sudah tidak 

sesuai dengan kondisi saat ini. Dipaparkan oleh Bhima Yudhistira, ekonom Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef), menyatakan bahwa kisaran ideal  nilai transaksi 

BTA Indonesia-Malaysia saat ini adalah Rp 5 juta-Rp 10 juta.
21
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Penetapan nilai transaksi tersebut didasarkan pada beberapa hal, diantaranya tingkat 

inflasi dan pendapatan perkapita
22

. Perkembangan inflasi dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun,  

telah merubah nilai mata uang kedua negara yang berdampak pada jumlah barang yang dapat 

diperolah saat ini dengan jumlah uang sama pada tahun 1970. Selain itu, pendapatan perkapita 

juga menjadi pertimbangan mengapa nilai transaksi BTA 1970 sudah tidak relevan lagi. 

Peningkatan pendapatan perkapita menurut Todaro akan menambah daya beli atau konsumsi. 

Hal ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat yang semakin tinggi, meningkatkan 

kemampuan individu tersebut untuk membeli suatu barang maupun jasa. 
Penggunaan mata uang Ringgit juga 

menjadi permasalah
an

 dalam perjanjian tersebut, seolah-oleh Malaysia yang mempunyai kuasa penuh atas BTA 1970, padahal perjanjian 

tersebut melibatkan dua negara dengan mata uang berbeda. 23
 

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kalimantan tahun 

2010 menyebutkan terdapat 30 jenis barang yang masuk melalui lintas batas Entikong untuk 

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat. 

TABEL 3 JENIS BARANG PADA LINTAS BATAS ENTIKONG PADA TAHUN 2010  

Jenis Barang  Masuk Berdasarkan Data Lintas Batas Entikong 

 Minuman Kaleng dan botol 

 Susu kental kaleng 

 Aneka snack dan makanan 

ringan 

 Ikan 

 Gula 

 Tong gas 

 Santan 

 Susu bubuk 

 Tepung 

 Makanan ikan 

 Minyak goreng 

 Bawang 

 Sawi Asin 

 Manisan 

 Makanan Kaleng 

 Cokelat 

 Milo 
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 Air mineral 

 Ikan teri 

 Telur 

 Sayuran 

 Mie goreng 

 Sirup 

 Garam 

 Permen 

 Kertas sembahyang 

 Semen 

 Kacang tanah 

 Sterofom 

 Cabe kering  

 dll. 

Sumber: Disperindag Provinsi Kalimanta Barat 

Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat Indonesia di perbatasan 

masih didominasi pasokan dari Malaysia terutama dari wilayah Serawak. Barang-barang 

kebutuhan pokok yang  paling mendominasi diantaranya rokok (11,06% dari konsumsi 

makanan), ikan (9,33% dari konsumsi makanan), sayuran (7,56% dari konsumsi makanan), 

minyak (4,02% dari konsumsi makanan). Kondisi ini masi mencerminkan bahwa adanya 

ketergantungan suatu komoditi yang mempengaruhi tingkat konsumsi.
24

 

Nilai transaksi perdagangan lintas batas yang sudah tidak relevan serta besarnya 

kebutuhan masyarakat Indonesia di perbatasan saat ini dapat menimbulkan permasalahan terkait 

pertahanan wilayah teritorial perbatasan, diantaranya kasus penyelundupan barang ilegal. Kasus 

penyelundupan barang ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia tergolong cukup tinggi. Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) wilayah Kalimantan bagian Timur pada tahun 

2017 telah  menangani 400 kasus penyelundupan barang ilegal di kawasan perbatasan Indonesia-

malaysia. Barang selundupan tersebut umumnya berupa bahan pokok makanan, pakaian bekas, 

hingga bahan peledak
25

. Pada tahun 2015, kerugian negara akibat penyelendupan barang 

kebutuhan pokok seperti beras dan gula secara ilegal dari Malaysia di wilayah perbatasan 

Entikong diperkirakan mencapai Rp. 2 triliun per tahun karena banyaknya barang yang masuk 
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dan tidak dikenai bea cukai
26

. Terdapat beberapa daerah menjadi titik utama untuk melakukan 

penyelundupan, yaitu Nunukan, Saumlaki, dan Kepulauan Riau.  

Barang yang menjadi incaran utama dalam melakukan penyelundupan adalah rokok dan 

narkoba, sedangkan manusia biasanya menjadikan wilayah tersebut untuk menyeberang ke 

Malaysia dan bekerkja sebagai TKI ilegal.
27

 Penyelundupan terjadi di wilayah tersebut 

ditakutkan akan mengancam masyarakat perbatasan karena termasuk dalam perbuatan kriminal. 

Dengan adanya BTA masyarakat harus menggunakan Pas Lintas Batas (PLB) untuk bisa 

pergi ke Malaysia dan berbelanja keperluan sehari-hari mereka. Kartu Identitas Lintas Batas 

(KILB) hanya bisa dimiliki oleh masyarakat yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk 

memilikinya, salah satunya adalah KTP. Diketahui dalam kondisi belakangan ini terdapat oknum 

yang menyalahgunakan KLIB untuk kepentingan pribadinya, yakni dengan menyewa KILB 

penduduk lain guna mendapatkan barang-barang dari Malaysia yang hanya dibatasi 600 Ringgit. 

Dengan begitu pengusaha yang menyewa KILB penduduk lain bisa membelanjakan hak tersebut 

dan sebagai gantinya mereka di bayar seratus ribu per-orang. Memang uang tersebut dirasa tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bahkan sangat kurang, tapi nominal tersebut lebih 

besar daripaa gaji yang mereka dapatkan dari bekerja di kebun sawit yakni sekitar 70 ribu.
28

 

Tabel 4 Pelintas Batas Menggunakan Pas Lintas Batas Melalui Sei Pancang  
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Sumber: Kantor Imigrasi II Nunukan, 2016 

Permasalahan tersebut semakin menguatkan betapa pentingnya pelaksanaan Review BTA 

1970 bagi Indonesia. Dalam Review BTA 1970, perlu ditetapkan daftar barang apa saja yang 

boleh diperdagangkan dalam perdagangan lintas batas. selain itu perlu dilakukan pengkajian 

ulang nilai transaksi perdagangan dengan menimbang parameter daya beli, tingkat inflasi, 

kebutuhan dasar, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan
29

. Dengan adanya Review 

BTA 1970, diharapkan mampu memberi payung hukum yang lebih kuat bagi perdagangan lintas 

batas Indonesia-Malaysia sehingga dapat mengurangi terjadinya  permasalahan terkait 

pertahanan wilayah teritorial perbatasan.  

  5.1.8 Mempertahankan Kedaulatan dengan Cara Sendiri dan Cara 

untuk Meningkatkan Pertahanan Teritorial, Sosial serta Ekonomi dalam 

Mengelolah Negara itu Sendiri  

  Kesepakatan BTA 1970 atau kesepakatan perdagangan lintas batas antara Indonesia-

Malaysia berisi aturan mengenai kegiatan perdagangan antar penduduk di perbatasan kedua 

wilayah Indonesia dan malaysia. Dalam kesepakatan BTA 1970 terdapat poin-poin yang telah 

ditetapkan oleh kedua negara mengenai kegiatan perdagangan lintas batas. Poin-poin tersebut 

diantaranya: 

a. Nilai limit transaksi  

b. Definisi penduduk perbatasan  

c. Penduduk yang dibenarkan mengadakan perdagangan lintas batas  
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d. Daerah-daerah dalam Border Trade Agreement (BTA) dan exit/entry point nya  

e. Satuan wilayah (kec/sub district)  

f. Barang-barang yang dibenarkan dalam BTA
30

 

Semenjak disahkan pada tahun 1970, kesepakaan BTA antara Indonesia-Malaysia belum 

pernah mengalami perubahan. Sedangkan kondisi di lapangan saat ini dengan 48 tahun yang lalu 

sudah sangat jelas berbeda. Terjadinya inflasi, peningkatan pendapatan perkapita, hingga jumlah 

penduduk yang semakin tinggi, telah merubah perekonomian pada kedua wilayah negara. 

Kondisi tersebut membuat poin-poin dalam kesepakatan BTA 1970 dianggap sudah tidak relevan 

lagi.
 31

 

 Tidak sesuainya isi kesepakatan BTA 1970 dengan kondisi saat ini, menjadi alasan utama 

pemerintah Indonesia mendorong pihak Malaysia untuk melakukan Review BTA 1970. Review 

BTA 1970 dilakukan untuk meninjau ulang poin-poin yang dianggap sudah tidak sesuai. 

Peninjauan ulang BTA 1970 diantaranya dilakukan pada: 

a. Batas nilai transaksi 

Pemerintah Indonesia menginginkan perubahan pada nilai batas transaksi perdagangan 

lintas batas yang saat ini sebesar RM 600/bulan/ orang. Nilai tersebut dirasa sangat kecil 

dengan kondisi ekonomi saat ini. 

b. Wilayah pelaksanaan BTA 

Pemerintah Indonesia menginginkan cakupan wilayah BTA tetap meliputi wilayah darat 

dan laut. Sedangkan pemerintah Malaysia menginginkan cakupan wilayah BTA meliputi 

wilayah darat saja. 
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c. Jenis barang yang diperbolehkan 

Indonesia ingin menetapkan daftar barang yang tidak diperbolekan dalam perdagangan 

lintas batas Indonesia-Malaysia.
32

 

  Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia masih banyak diwarnai dengan beberapa 

kegiatan ilegal, seperti perdagangan ilegal, TKI ilegal, penyelundupan kayu ilegal, pembalakan 

hutan liar, dan pedagangan manusia. Namun yang paling menonjol adalah adanya perdagangan 

ilegal yang menyangkut kedua negara tetangga tersebut. Perdagangan ilegal adalah aktivitas 

perdagngan yang dilakukan dengan tidak mengindahkan aturan-aturan formal yang telah 

ditetapkan, hal itu meliputi dua aturan. Pertama, perdagangan lintas batas ilegal skala kecil yang 

tidak mengindahkan pengaturan lintas batas BCA. Kedua adalah perdagangan ilegal skala besar 

yang tidak mengindahkan peraturan perdagngan ekspor-impor. Perdagangan ilegal skala kecil di 

wilayah perbatasan dipicu karena adanya nilai transaksi pada pernjanjian BTA yaitu sebesar RM 

600/orang/bulan, sehingga banyak pelintas yang sebenarnya membeli barang melebihi limit 

tersebut tetapi tidak membayar pajak ekspor-impor dimana pada perjanjiannya sendiri apabila 

perdagangan melebihi RM 600 maka akan dikenakan pajak sesuai kelebihan barang. 

Perdagangan ilegal yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu keterbatasan kesempatan kerja dan kemiskinan, kedekatan geografis, serta 

kemudahan sarana prasarana yang berdampak pada tingginya perbedaan harga barang antara 

produk Malaysia engan produk Indonesia, dan yang terakhir adalah adanya pengaruh hubungan 

kekerabatan.
33

    

  Banyaknya jalan setapak atau yang biasa disebut dengan jalan tikus adalah salah satu hal 

yang memfasilitasi adanya perdagangan ilegal. Melalui jalan tersebut masyarakat daerah 

                                                           
32

 Ibid.  
33

 Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 2011. Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan 

Perbatasan Tahun 2011-2014.  



perbatasan bisa melakukan kegiatan arus dagang dan orang tanpa harus melalui prosedur bea 

cukai dan imigrasi. Selain perdgangan ilegal skala kecil, pemerintah juga dihadapkan engan 

perdagngan ilegal skala besar, yaitu salah satunya adalah penyelundupan kayu di kawasan 

Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat ke Malaysia. Menurut data pada tahun 2005 

perdgangan kayu ilegal yang melewati kawasan Kaltim diperkirakan sebesar 200.000 m
3
, 

sedangkan pada tahun 2004 sebesar 720.000 m
3
 yang melewati jalur Kalbar yaitu Entikong dan 

Badau. Angka tersebut belum termasuk penyelundupan yang dilakukan melalui sungai ke 

Malaysia yang bisa diperkirakan mencapai 500.000 m
3
 pada tahun 2004.

34
 Hal yang paling 

mengejutkan lagi adalah dalam pelaksanaan penyelundupan kayu tersebut tidak terlepas dari 

peran antara pebisnis Indonesia dan Malaysia yang memnfaatkan keadaan ini dengan 

mendukung pembangunan jalan-jalan kecil sehingga mempermudah penyelundupan.
35

 

Dengan adanya peristiwa diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa lebih banyak lagi 

barang yang bisa diselundupkan melalui perdagangan ilegal, diharapkan hasil Review BTA 1970 

mampu memberi dampak positif bagi kedua negara, terutama Indonesia. Diantaranya dalam hal 

sebagai berikut: 

a. Mampu meningkatkan perdagangan di wilayah perbatasan kedua negara serta 

menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan payung hukum yang jelas.  

b. Mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan kondisi ekonomi yang semakin 

baik. 

c. Mencegah kegiatan penyelundupan barang ilegal yang merugikan dan mengancam 

pertahanan negara. 

d. Meningkatkan pendapatan negara. 
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5.2 Middle Range Objectives 

Middle Range Objectives merupakan kepentingan yang berisikan upaya suatu negara 

untuk memperbaiki perekonomiannya. Agar tercapainya kepentingan ini, suatu negara harus 

memberikan tuntutan pada negara lain supaya terpenuhinya suatu kebutuhan. Disebut 

kepentingan jangka menengah karena untuk mencapai kepentingan ini dibutuhkan waktu yang 

tidak singkat namun juga tidak terlalu lama.  

Pemerintah terkadang berkomitmen untuk mempromosikan kepentingan pribadi warga 

negaranya ke luar negeri, hal ini bisa saja berkaitan dengan kebutuhan sosial yang luas atau 

tidak. Keinginan mendorong perluasan perdagangan atau akses umum ke pasar luar negeri, 

mereka mungkin mendapat tekanan dari kelompok domestik atau kepentingan ekonomi, 

melakukan beberapa inisiatif kebijakan luar negeri yang tidak banyak berhubungan dengan 

ketertarikan masyarakat pada umumnya.
36

 

Dalam mencapai kepentingan jangka menengah negara harus memenuhi kebutuhan 

nasional melalui tindakan internasional terutama dalam usaha pencapaian perkembangan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti akses bantuan luar negeri, 

ketersediaan lapangan kerja, bahkan tingkat prestige masyarakat nasional, serta alih teknologi 

dan ilmu pengetahuan.
37

 

The Middle Range Objectives terbagi menjadi tiga tipe. Pertama adalah Develope 

Economic Opportunities yaitu aktivitas perdagangan luar negeri yang merupakan salah satu 

resep untuk negara berkembang dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Cara untuk mencapai 

pengembangan peluang ekonomi tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan negara 

lain baik dalam satu kawasan maupun entitas eksternal lainnya. Beberapa indikator yang 
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menandai bahwa sebuah negara telah mengalami perkembangan ekonomi ialah meningkatnya 

aktivitas perdagangan ekspor-impor, bertambahnya foreign aid, mudahnya mencapai akses pasar, 

terdapat alih teknologi yang baik serta mampu menangani minimnya ketersediaan sumber daya 

domestik.
38

 

Kedua adalah Increase a State’s Prestige in The System yang merupakan suatu 

kepentingan politik suatu negara yang dapat dilihat dari kekuatan militer, kemampuan diplomasi, 

serta  peningkatan ilmu dan teknologi menuju negara industri. Pada era saat ini sistem 

internasional lebih cenderung menggunakan aspek ekonomi sebagai bentuk hard power selain 

kekuatan miliiter. Sehingga salah satu prestige sebagai negara diakui keberadaannya secara 

global adalah dengan meningkatnya permintaan untuk membentuk kerjasama dengan negara 

yang bersangkutan dalam berbagai sektor baik secara bilateral, multilateral, maupun regional.
39

 

Ketiga yakni Self Extension yang dimiliki beberapa negara guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu penting bagi sebuah negara melakukan self-extension. 

Self extension merupakan usaha negara dalam memperpanjang dirinya dengan melakukan 

ekspansi. Secara global, negara ini terbagi menjadi 2, yaitu negara underdeveloped dan negara 

industrialized. Kedua negara tersebut bisa saling melengkapi dengan cara melakukan kerjasama 

saling mengutungkan. Di luar ketiga tujuan umum ini, terdapat beberapa tujuan ideal yang 

didukung oleh pemerintah: mendukung aliansi dan teman, mempromosikan hak asasi manusia, 

peraturan lingkungan, pengembangan institusi, dan peraturan internasional yang dapat 

memberikan stabilitas dan prediktibilitas bagi transaksi internasional.
40

 

5.2.1 Menciptakan Lapangan Pekerjaan  
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Komoditas utama yang diperdagangkan oleh masyarakat Indonesia pada perdagangan 

lintas batas sesuai isi BTA 1970 adalah barang-barang ekstraktif atau barang-barang mentah. 

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat kini tidak hanya menjual hasil alam begitu 

saja. Mereka kini mulai mengolah berbagai macam hasil bumi menjadi barang dengan nilai 

ekonomis yang lebih tinggi. Meskipun masih berskala kecil namun pengolahan bahan mentah 

tersebut selain meingkatkan nilai ekonomis diharapkan mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan.
41

 

  Salah satu upaya pengolahan barang mentah di daerah perbatasan berada di Kecamatan 

Long Pahangai, salah satu kawasan perbatasan dengan Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu, 

Kalimantan Timur. Daerah tersebut sedang berkonsentrasi mengembangkan perekonomian 

berbasis kerakyatan seperti industri gula, kopi, dan kakao. Guna mendorong pengembangan 

ekonomi di Long Pahangai, pemerintah telah mengalokasikan dana desa semenjak tahun 2015. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga telah memberikan anggaran Alokasi Dana 

Kampung (ADK). Selanjutnya dana desa bisa dimanfaatkan untuk membeli sarana produksi, 

seperti mesin pengelola tebu menjadi gula. Sedangkan ADK dimanfaatkan untuk pengembangan 

tebu sekaligus pelatihan memproduksi gula.
42

 

  Meski berskala kecil, namun pengolahan bahan mentah di perbatasan dapat 

dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi. Hal tersebut mengingat potensi 

alam yang begitu besar di daerah perbatasan. Seperti potensi di Kabupaten Nunukan dengan 

komoditas perikanan dan rumput laut yang memiliki peluang pasar domestik maupun 
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mancanegara.
43

 Selain Nunukan dengan komoditas perikanan dan rumput laut, Provinsi 

Kalimantan Utara  juga memiliki potensi lain yakni mulai dari kakao, pisang hingga, garam. 

Menurut penelitian Balai Litbang, masih terdapat kurang lebih 20 potensi sumur garam di 

Provinsi Kalimantan Utara
44

. Namun untuk mewujudkan dikembangkannya potensi alam 

tersebut diperlukan banyak pembenahan terutama pada sarana infrastruktur.  

  Menurut Bachtiar Effendy ketersediaan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan publik 

seperti sarana pendidikan, jembatan, transportasi, air bersih, hingga komunikasi merupakan hal 

yang penting guna mempermudah kegiatan ekonomi serta memudahkan investor dalam 

menanamkan modal di daerah.
45

 Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan 

infrastruktur daerah perbatasan menjadi salah satu fokus utama guna mewujudkan program 

Nawacita. Pembangunan infrastruktur pada program nawacita bertujuan untuk:  

a. Peningkatan anggaran dan langkah percepatan 

b. Mempersatukan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

c. Mengurangi ketimpangan ekonomi 

  Progres pembangunan infrastruktur di perbatasan salah satunya dapat dilihat dari 

pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan yang hingga Agustus 2017 telah terbangun 

sepanjang 1.619,2 Km. Sedangkan 300,9 km diharapkan telah selesai dibangun pada tahun 

2019.
46
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Setelah didorongnya pembangunan infrstruktur di daerah perbatasan, kini pemerintah 

juga harus mendorong pembenahan regulasi ekonomi guna menarik investor menanamkan modal 

pada industri di perbatasan. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan Review BTA 1970. 

Melalui Review BTA 1970 diharapkan tidak hanya mendorong kegiatan perdagangan namun 

juga upaya pengembangan potensi ekonomi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam di 

wilayah perbatasan Indonesia yang melimpah. Selain itu Review BTA 1970 juga diharapkan 

mampu meningkatkan investasi Malaysia di Indonesia tertuama pada sektor Industri yang 

mampu meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. 

Adanya lapangan pekerjaan yang lebih mumpuni diharapkan bisa mengurangi tenaga 

kerja migran yang melakukan cara ilegal untuk mencara kerja di negara tetangga. Salah satunya 

yang terjadi di daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil sensus 2004 terlihat dari penduduk 

usia produktif yang berjumlah 1.943.534, sebanyak 1.790,070 yang bekerja. Sebagian besar dari 

mereka bekerja sebagai petani lokal sedangkan sebagian lainnya mencari pekerjaan dengan cara 

menyeberang ke wilayah Malaysia. Kesempatan terbukanya peluang kerja di Malaysia seperti 

Sarawak membuat masyarakat daerah Kalimantan dan Indonesia tertarik untuk mencobanya. 

Jumlah tenaga kerja Indonesia keluar negeri yang melalui propinsi Kalimantan Barat sebesar 

46.922, terdiri dari 20.044 tenaga kerja laki-laki dan 23.683 tenaga kerja perempuan.
47

 

5.2.2 BTA Sebagai Wadah dalam Menopang Perdagangan Antara 

Indonesia-Malaysia  

  Review BTA 1970 memiliki tujuan salah satu diantaranya adalah untuk mendorong 

kegiatan investasi dan perdagangan antara Indonesia-Malaysia di wilayah perbatasan dengan 

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Pemerintah Indonesia sendiri guna mewujudkan 
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kegiatan investasi di wilayah perbatasan telah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. 

Anggaran pembangunan infrastruktur pada pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2016 

mencapai Rp.317,1 triliun; lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2015 yang hanya Rp 290,3 

triliun.
48

  

  Pembangunan infrastruktur senidri kini tengah digencarkan oleh Jokowi hingga ke daerah 

perbatasan. Salah satu yang menjadi tujuan pembangunan adalah wilayah perbatasan dengan 

Malaysia yang berada di Entikong (Kalimantan Barat, Aruk (Kalimantan Barat), Badau 

(Kalimantan Barat), dan Nunukan (Kalimantan Utara). Pembangunan PLBN diharapkan bisa 

meningkatkan keamanan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia 

tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menata kawasan pemukiman, sanitasi dan 

membangun pasar.
49
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Grafik 3 Anggaran Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2014-2016 

 

Sumber www.katadata.co.id  

  Peningkatan anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun 2014-2016 menunjukkan 

komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan 

luar Jawa khusunya transportasi di darat, laut, dan udara. Termasuk diantaranya infrastruktur di 

daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
50

   

  Pemerintah menargetkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan sepanjang 

1.920 km selesai pada tahun 2019. Pada akhir tahun 2018 diharapkan pembangunan jalan paralel 

perbatasan Kalimantan telah selesai sepanjang 1.542,7 km
51

. Berikut target pembangunan jalan 

paralel perbatsan Kalimantan pada tahun 2018. 

 

 

Tabel 5 Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Tahun 2018 

Provinsi Panjang Jalan yang Dibangun 
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Kalimantan Barat 60 km 

Kalimantan Timur 52,4 km 

Kalimantan Utara 114,2 km 

Sumber: www.finance.detik.com 

  Upaya mendorong kegiatan investasi dan perdagangan di wilayah perbatasan, tidak 

cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur saja. Kemudahan regulasi juga menjadi faktor 

pendorong agar kegiatan investasi dan perdagangan di wilayah perbatasan berjalan dengan 

lancar. Regulasi perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia, tertuang dalam kesepakatan BTA 

1970. Namun, kesepakatan yang dilakukan lebih dari 40 tahun lalu tersebut dirasa sudah tidak 

relevan dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian poin-poin di 

dalamnya melalui Review BTA 1970.  

  Penyesuaian poin-poin dalam Review BTA 1970 diharapkan mampu meningkatkan nilai 

perdagangan kedua negara pada kisaran 30 miliar Dollar AS setiap tahun. Meskipun Kemendag 

mencatat telah terjadi penurunan  penurunan perdagangan Indonesia-Malaysia pada tahun  2012-

2016 sebesar 12,95 %; namun pada April 2017 telah terjadi peningkatan sebesar 26,58%.
52

 

Selain itu, Kemendag juga mencatat bahwa bahwa Malaysia merupakan mitra dagang Indonesia 

tebesar kedua di ASEAN.
53

 Sedangkan dari segi investasi, pada tahun 2010-2015 nilai total 

investasi Malaysia di Indonesia mencapai USD 8,9 triliun. Nilai tersebut membuat Malaysia 

menempati posisi kelima sebagai negara asal investasi di Indonesia. Nilai investasi Malaysia 

tersebut tersebar dalam beberapa sektor, diantaranya: 

Grafik 4 Sektor Terbesar Investasi Malaysia di Indonesia 
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Sumber: Kementrian Perdagangan 

 Melalui berbagai penguatan kerjasama ekonomi internasional, diantaranya pelaksanaan 

Review BTA 1970, dapat meningkatkan dominasi ekonomi Indonesia di kancah internasional. 

Sehingga prediksi PricewaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2030 Indonesia menempati urutan 

ke-5 dalam jajaran 21 negara ekonomi terkuat dengan nilai USD 5.424 miliar dapat tercapai.
54

 

5.2.3 Pembangunan Ekonomi Dengan Cara Ekspansi Dagang Untuk 

Membuka Pasar Luar Negeri 

Sejak pertemuan pertama JTIC Indonesia-Malaysia salah satu yang menjadi isu adalah 

kerjasama ekspor-impor komoditi wilayah perbatasan antara kedua negara. Gencarnya 

pembangunan infrastruktur diharapkan memperlancarkan akses pasar ekspor-impor Indonesia ke 

Malaysia. Kemudahan akses pasar dalam melakukan ekspor-impor adalah salah satu 

keberhasilan pelaksanaan perdagangan antara negara yang sedang melakukan untuk 

pembangunan ekonomi. Review BTA dalam JTIC merupakan salah satu sarana yang digunakan 

oleh Indonesia dan Malaysia mendapatkan akses pasar dalam aktivitas ekspor-impor di wilayah 
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perbatasan. Diberlakukannya nilai transaksi pada perdagangan perbatasan Indonesia-Malaysia 

yang sebesar RM 600 memang dirasa sangat merugikan Indonesia yang sebagian besar 

masyarakat perbatasan menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari dari wilayah perbatasan 

Malaysia. Selain itu juga merugikan masyarakat perbatasan Indonesia yang ingin menjual hasil 

bumi mereka dengan batas transaksi tersebut.  

Ekspor Indonesia ke Malaysia masih didominasi oleh bahan-bahan mentah dan bahan 

baku. Produk migas, pertambangan, dan perkebunan masih memegang tinggi nilai ekspor 

Indonesia ke Malaysia dibandingkan produk manufaktur dan industri. Lima komoditas ekspor 

terbesar di wilayah perbatasan menurut Bea Cukai Entikong yakni pertama kopra, disusul hasil 

laut, barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun atau sampo, gula kelapa, dan arang kayu.
55

  

Kelancaran ekspor-impor sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kehidupan 

masyarakat perbatasan. namun hambatan ekspor impor terjadi pada daerah perbatasan Indonesia-

Malaysia yaitu pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. 

Tepat di pintu depan PLBN Entikong terdapat bukit yang menjulang kurang lebih 20 meter, 

dimana satu sisi bukit berada di Indonesia sedangkan sisi lain berada di Malaysia. Demi 

memperlancar jalur ekonomi wilayah perbatasan, perlu diadakannya pemangkasan bukit yang 

berada di sisi kiri tepatnya di wilayah Malaysia. Akan tetapi untuk memangkasnya pemerintah 

membutuhkan izin dari pihak Malaysia karena daerah tersebut sudah bukan teritori Indonesia 

lagi. Bukit itu menghalangi impor Malaysia ke Indonesia, kecuali barang-barang keperluan 

sehari-hari yang diakomodasikan lewat KLIB. Wilayah perbatasan Sarawak sudah menyetujui 

dengan rencana dipangkasnya bukit yang menjadi penghalang, namun kabar dari pemerintah 
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pusat belum menyetujuinya dikarenakan khawatir akan mengganggu batas negara di sekitar 

bukit.
56

  

Selain karena permasalahan bukit yang menjadi penghalang, ekspor-impor Indonesia-

Malaysia juga terkendala dengan status dari PLBN Entikong yang belum ditetapkan sebagai 

pintu perdagangan Internasional. PLBN Entikong belum diberi kode pelabuhan (port code) oleh 

Kementrian Perhubungan RI. PLBN ini juga belum mempunyai terminal pelabuhan barang 

internasional, sedangkan Mlaysiasudah mempunyai Inland Port Tebedu sebagai pelabuhan 

barang internasional sehingga mempermudah warga perbatasan untuk mengambil barang impor 

dari negara lain. Segera terealisasikannya Review BTA 1970 diharapkan menjadi jalankeluar 

untuk perdagangan perbatasan Indonesia agar menjadi lebih baik dalam hal ekspor-impor.  

5.2.4 Tingkat Pembangunan Industri dan Alih Teknologi 

Indonesia dan Malaysia mencoba untuk bekerjasama dalam membangun industri kelapa 

sawit, mengingat kedua negara tersebut adalah pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. 

Kerjasama tersebut diawali dengan pembentukan lembaga persatuan negara penghasil minyak 

kelapa sait atau Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Kementrian perindustrian 

telah berkomitmen untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit melalui hilirasi dengan 

cara menghasilkan biodiesel dan oleokimia. Hal ini bisa memperkuat posisi kedua negara 

sebagai produsen minyak sawit terbesar. Seperti yang diketahui bahwa 85% produksi kelapa 

sawit adalah Indonesia dan Malaysia.
57

 CPOPC akan berfokus untuk membuat standarisasi 

operasional industri sawit mulai dari hulu sampai hilir. Tidak hanya sampai disitu, lembaga 
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tersebut juga akan melakukan pembinaan petani sawit, manajemen stok, dan pembangunan palm 

oil green economic zone (POGEZ). Mengenai POGEZ masing-masing negara telahmenetapkan 

lokasi untuk pembangunannya, Indonesia berada di Kawasan Industri Dumai, Riau, Kawasan 

Industri Bontang, Kalimantan Timur, dan Kawasan Industri Sei Mengkei di Sumatra Utara. 

Sedangkan pihak Malaysia, Lahad Datu, Bintulu, dan Tanjung Manis. Indonesia-Malaysia juga 

akan mengajak negara lain penghasil kelapa sawit untuk bergabung dalam lembaga ini seperti 

Brazil, Nigeria, Pantai Gading, dan Thailand. Dengan bergabungnya negara-negara lain 

diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap komoditi kelapa sawit di dunia.
58

 

Adanya harmonisasi standar sawit Indonesia dan Malaysia diharapkan menjadi standar 

baru minyak sawit di dunia yang menegaskan bahwa produk sawit ramah lingkungan dan 

berkelanjutan juga akan bermanfaat bagi 4 juta petani sawit di Indonesia dan 300.000 petani 

sawit di Malaysia. Rancana kerjasama itu sendiri sebenarnya sudha dibicarakan sejak 2006 

namun belum bisa direalisasikan dalam tindakan formal. Diharapkan dengan adanya kerjasama 

iniakan memajukan kesjahteraan patani-petani kecil yang mengandalkan mataperncaharian 

mereka sebagai petani sawit.
59

 Adanya BTA 1970 sendiri diharapkan bisa menjadi payung 

hukum sebagai pengawas terhadap kesejahteraan masyarakat daerah perbatasan yang bekerja 

sebagai petani sawit.  

5.2.5 Promosi  Nilai Budaya Indonesia pada Malaysia 

Salah satu faktor pendorong perdagangan lintas batas menurut Bank Indonesia adalah 

keterkaitan sosial budaya.
60

 Terdapat salah satu fakta yang menarik terjadi didaerah perbatasan 

yaitu dengan adanya pertalian keluarga, suku, dan budaya yang cukup kuat antara masyarakat 
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perbatasan Indonesia dengan masyarakat perbatasan Malaysia. Terdapat banyak suku yang hidup 

berdampingan disana, yakni Jawa, Bugis, Tidung, dan Flores. Pemandangan kekeluargaan yang 

harmonis tersebut salah satunya terjadi antara masyarakat Sebatik dengan Masyarakat Tawau, 

sudah sejak lama mereka berinteraksi dengan baik dan hangat. Hal ini menunjukkan kuatnya 

hubungan sosial antara kedua negara yang secara geografis berdekatan. Hubungan sosial tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai ketahanan sosial masyarakat pulau-pulau kecil yang berada jauh di 

perbatasan Indonesia-Malaysia.
61

 

Kesamaan budaya antara Indonesia-Malaysia memudahkan masyarakat kedua negara 

dalam menjalin hubungan perdagangan lintas batas. Salah satu bentuk unsur kebudayaan yang 

paling menonjol adalah bahasa. Dikatakan menonjol karena bahasa digunakan dalam proses 

komunikasi sehari-hari. Sehingga secara kasat mata bahasa menjadi pembeda antara dua 

kebudayaan maupun lebih. Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia berasal dari satu rumpun 

bahasa yang sama, yakni rumpun bahasa Austronesia. Sehingga tidak mengherankan jika kedua 

bahasa memiliki banyak kesamaan dalam pengucapan maupun arti. Kemiripan bahasa yang 

digunakaan memudahkan proses komunikasi antar masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-

Malaysia.  Dalam hal ini tujuan yang dimaksud berupa kegiatan perdagangan lintas batas. 

Interaksi masyarakat Indonesia-Malaysia dalam perdagangan lintas batas, memungkinkan 

terjadinya percampuran unsur kebudayaan lain antar keduanya.
62

 

  Kegiatan perdagangan lintas batas yang diatur dalam kesepakatan BTA 1970 secara tidak 

langsung telah membawa misi memperkenalkan nilai budaya Indonesia kepada Malaysia. 

Pelaksanaan Review BTA 1970 yang diharapkan semakin mempermudah proses perdagangan 
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lintas batas, diharapkan pula mampu menciptakan harmonisasi kedua negara melalui akulturasi 

budaya yang arif. 

5.3 Long Range Goals 

Long Range Goals atau kepentingan jangka panjang berisikan upaya suatu negara atau 

rencana negara di masa yang akan datang. Masa dimana memiliki proyeksi waktu lebih lama 

daripada upaya Middle Range Objectives. Dalam Long Range Goals terdapat 3 pokok bahasan, 

yakni New Order, World Order, dan International Peace and Security. 

Dalam pembahasan New Order membahas mengenai pengaruh Review BTA 1970 dalam 

menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

Pembahasan World Order tentang kemungkinan Indonesia dan Malaysia menciptakan tatanan 

aturan baru yang berlaku bagi dunia melalui Review BTA 1970. Sedangkan pembahasan 

International Peace and Security membahas upaya mewujudkan perdamaian dan keamanan 

intenasioal melalu BTA 1970. 

Merupakan kepentingan yang berisikan visi, harapan, dan pandangan baru akan 

ketertiban dunia dalam sistem internasional. Disebut kepentingan jangka panjang karena 

memerlukan waktu lama untuk mencapai kepentingan ini. Long Range Goals seringkali 

dikaitkan dengan kepentingan yang sangat ideal dan abstrak, ditandai munculnya perencanaan 

akan masa mendatang dengan adanya pengaturan sistem internasional didasarkan atas ideologi 

tertentu yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.  

5.3.1 Pembaharuan Tatanan Ekonomi Negara  

Perdagangan lintas batas dilakukan oleh masyarakat di daerah perbatasan guna 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain tujuan dilakukan perdagangan lintas batas 

adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa masyarakat 



Indonesia di wilayah perbatasan dengan Malaysia lebih memilih memenuhi kebutuhan sehari-

hari melalui pasokan dari Malaysia. Begitu pula dengan masyarakat yang ingin menjual hasil 

bumi yang dimilikinya. Jangkauan wilayah yang lebih dekat menjadi salah satu faktor utama 

dalam kegiatan perdagangan lintas batas.
63

 

Guna mengatur lalu lintas perdagangan lintas batas antara Indonesia-malaysia maka 

dilakukan kesepakatan Border Trade Area (BTA) atau kesepakatan perdagangan lintas batas 

pada 24 Agustus 1970. Kesepekatan BTA 1970 kala itu memberikan angin segar bagi 

perekonomian di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah Indonesia yang 

berbatasan langsung dengan Malaysia diantaranya terletak di provinsi Kalimantan Timur 

(Kabupaten Mahakam Ulu), Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, 

Sintang, dan Kapuas Hulu), dan Kalimantan Utara (Kabupaten Nunukan dan Malinau).
64

 

Kesejahteraan sosial selalu dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi mengindikasikan kesejahteraan sosial yang tinggi pula. Pertumbuhan 

ekonomi sendiri menurut Adisasmita (2013) didefinisikan sebagai, “peningkatan kapasitas 

produksi untuk mencapai tambahan output yang diukur oleh nilai seluruh produksi untuk tingkat 

nasional atau regional untuk tingkat daerah”.
65

 Mengukur tingkat pertumbuhan tingkat daerah 

dapat menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut merupakan PDRB 

wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia: 

Grafik 5 PDRB Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu 

Tahun 2010-2014 
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Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Grafik 6 PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2010-2013 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

Grafik 7 PDRB Kabupaten Nunukan dan Malinau Tahun 2010-2015 

2010 2011 2012 2013 2014

Kab. Sambas 17194857 19131972 20804680.5 22924317.3 25427492.8

Kab. Bengkayang 16885143.7 18403832.5 20234148.3 22123766.7 23899450.9

Kab. Sanggau 21320047.7 23762964.3 25773780.1 27790984.2 29412272

Kab. Sintang 16482384.7 18039036.9 19697536 21830946.2 23786188.7

Kab. Kapuas Hulu 19033127.6 20617561.6 22413731.5 24581754.7 26536850.9
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Sumber: Badan Pusat Statistik 

Kenaikan nilai PDRB pada wilayah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia 

menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi regional. Meskipun terdapat wilayah dengan 

nilai PDRB yang cenderung lebih rendah, namun kenaikan nilai tersebut menjadi angin positif 

terhadap tatanan ekonomi regional setempat. Dengan pelaksanaan Review BTA 1970, dimana 

beberapa poin yang dianggap kurang menguntungkan bagi pihak Indonesia dilakukan peninjauan 

ulang, dapat memperbaharui tatanan ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi 

lebih baik lagi. 

5.3.2 Tatanan Dunia Baru 

Dalam mengoperasionalkan variabel Long Range Goals, sebelumnya penulis memiliki 

argumen adanya pengaruh indikator New World dalam upaya Review BTA 1970 antara Indonesia 

dan Malaysia. Namun setelah dilakukan analisa kembali, tidak terdapat keterkaitan antara 

Review BTA 1970 dengan terciptanya tatanan dunia baru. Hal tersebut disebabkan posisi kedua 

negara, baik Indonesia maupun Malaysia, memiliki posisi yang kurang memiliki pengaruh untuk 

membuat tatanan dunia baru. Di ASEAN sendiri kolaborasi ekonomi Indonesia-Malaysia masih 

kalah dengan kolaborasi Indonesia-Singapura. Pada tahun 2016, investasi asing di Indonesia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kab. Nunukan 8721438.04 10773547.93 12151826.15 13488874.98 15502783.01 15637964.2

Kab. Malinau 4707728.44 5433273.81 5445168.8 6105525.3 6590838.11 6925127.74
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mencapai USD 29 miliar. 5 negara pelaku investasi terbesar yakni Singapura (USD 9,2 miliar); 

Jepang (USD 5,4 miliar); China (USD 2,7 miliar); Hong Kong (USD 2,2 miliar) dan Belanda 

(USD 1,5 miliar).
66

 

  Selain itu pembahasan Review BTA 1970 lebih memfokuskan pada pemenuhan 

kesejahteraan rakyat, terutama pada wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, serta perbaikan 

tatanan ekonomi di kedua negara saja. Dikarenakan pelaksanaan Review BTA 1970 antara 

Indonesia-Malaysia tidak membahas upaya menciptakan tatanan dunia baru (New World), maka 

penulis menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara indikator New World dengan Review BTA 

1970  

5.3.3 Menciptakan Kedamaian dan Keamanan International 

Hubungan negara Indonesia-Malaysia bagaikan dua sisi mata uang. Pada beberapa sektor, 

hubungan keduanya cukup harmonis.Sedangkan pada sektor lain justru sebaliknya. Sebagai 

negara dengan berbagai banyak persamaan sosial, budaya, hingga agama, membuat Malaysia 

bagaikan saudara kandung bagi Indonesia, dan begitu pula sebaliknya. Meskipun Indonesia dan 

Malaysia merupakan negara serumpun dengan banyak kesamaan sosial-budaya serta geografis, 

bukan berarti hubungan keduanya berjalan mulus tanpa hambatan. Bahkan bisa dikatakan 

hubungan Indonesia dan Malaysia mengalami pasang-surut selama beberapa tahun terakhir. 

Beberapa hal yang menjadi penyebab pasang surut hubungan keduanya diantaranya: 

a. Sengketa kepemilikan Ambalat  

b. Sengketa kepemilikan lagu Rasa Sayange, Kesenian Reog, dan Tari Pendet asal 

Indonesia yang diklaim sebagai milik Malaysia 

c. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  Ilegal  
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Dari beberapa penyebab pasang surutnya hubungan Indonesia-Malaysia, konflik 

perbatasan merupakan masalah yang krusial. Wilayah Blok Ambalat menjadi medan sengketa 

paling panas antara kedua negara. Potensi alam berupa minyak bumi yang terkandung dalam 

perut Ambalat, menjadikan Malaysia gelap mata sehingga mengakuinya sebagai bagian dari 

wilayahnya. Sedangkan pihak Indonesia dengan dasar perjanjian pada masa kolonial bersikukuh 

bahwa Ambalat merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
67

 

Berdasarkan Konvensi antara Belanda dan Inggris pada tahun 1891 untuk menentukan 

batas wilayah kekuasaan keduanya di Borneo menyatakan menyatakan bahwa :  

“From 4’ 10’’ north latitude on east coast the boundary-line shall be continued 

eastward along that parallel, across the island of Sebitik; that portion of the 

island situated to the north of that parallel shall belong unreservedly to the 

British North Borneo Company, and the portion south of that pararell to the 

Netherland.”
68

 

 

Isi konvensi pada artikel IV tersebut menyebutkan bahwa Inggris berhak atas wilayah 

Borneo di sebelah utara garis 4
o 

10” LU, sedangkan Belanda berhak atas wilayah Borneo di 

sebelah selatan titik koordinat tersebut. Berdasarkan konvensi tersebut wilayah Ligitan-Sipadan 

yang termasuk dalam Blok Ambalat termasuk dalam wilayah Hindia Belanda yang pada masa 

Kemerdekaan Indonesia menjadi wilayah negara Indonesia.
69

 

 Konflik perbatasan antara Indonesia-Malaysia tidak hanya mengancam keamanan negara. 

Namun, juga mengancam hubungan bilateral antara keduanya.  Berbagai upaya dilakukan guna 

menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut. Sejak isu kepemilikan Ambalat mencuat 

kepermukaan hingga tahun 2015, telah terjadi 14 kali perundingan antara pemerintah Indonesia-
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Malaysia untuk mencari  jalan keluar yang terbaik. Namun tetap saja, hingga saat ini kedua 

negara belum mampu menentukan batas wilayah yang jelas. Hal tersebut disebabkan karena 

konfigurasi geografis wilayah Ambalat yang rumit. Marilin Thomas menyatakan bahwa 

penyelesaian masalah Ambalat dapat dilakukan dalam tiga metode: 

a. Zona Pembangunan Bersama (joint development zone) 

b. Prinsip yang adil (equitable principles) 

c. Berdasarkan “Semangat ASEAN”
70

  

Salah satu metode penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia-Malaysia menurut 

Marilin Thomas adalah melalui zona pembangunan bersama. Metode penyelasaian masalah 

tersebut dapat dilihat pada kesepakata BTA 1970 yang dilakukan oleh kedua negara. Tidak 

hanya berfokus pada kerjasama ekonomi, kesepakatan BTA 1970 juga befokus sektor sosial 

dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta mengurangi ketegangan 

keamanan antara kedua negara. Terjalinnya hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, 

menciptakan hubungan harmonis antar warga kedua negara. Pentingnya BTA 1970 tidak hanya 

pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor keamanan hingga sosial, menjadi faktor 

pendorong dilakukannya Review BTA 1970 untuk meningkatkan harmonisasi hubungan kedua 

negara. Peninjauan kembali poin-poin dalam BTA 1970 sanagat penting dilakukan agar tidak 

terjadi  peningkatan ego pada salah satu pihak sehingga merugikan pihak negara lainnya. 

5.4 ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM REVIEW BORDER TRADE 

AGREEMENT (BTA) 1970 MELALUI JTIC INDONESIA-MALAYSIA 

Tidak relevannya lagi BTA 1970 yang sudah 40 tahun tidak mengalami perubahan 

membuat Inodnesia mempunyai kepentingan untuk memprakarsai diperlukannya peninjauan 
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ulang terhadap perjanjian tersebut. Hal tersebut karena salah satu tolak ukur dalam menjamin 

kesejahteraan masyarakat Indonesia di perbatasan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan 

sehari-hari masyarakat di daerah perbatasan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

dilakukan oleh masyarakat Indonesiadi perbatasan dengan melakukan transasksi jual beli 

dengan masyarakat Malaysia, yang dalam hal ini kegiatan jual beli tesersebut disebut dengan 

perdagangan lintas batas. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah Indonesia 

mondorong pelakasanaan Review BTA 1970 dimana bebeapa poin di dalamnya sudah tidak 

relevan lagi dengan kondisi saat ini. 

Pada Core “Interest” Value, kepentingan nasional yang harus dicapai adalah dengan 

memastikan kesejahteraan warga negaranya yang hidup di wilayah perbatasan. Dilakukannya 

Review BTA 1970 selain memiliki tujuan utama meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan 

Indonesia-Malaysia, selain itu memiliki tujuan meningkatkan perlindungan pada daerah 

perbatasan maupun negara. Sebelum pelaksanaan Review BTA 1970, batas nilai transaksi 

dianggap sangat kecil dengan kondisi saat ini yakni sebesar RM 600. Hal tersebut mendorong 

oknum masyarakat melakukan penyelundupan barang ilegal guna memenuhi kebutuhan yang 

belum tercukupi dengan batas nilai tramsaki. Penetapan jenis barang yang diperbolehkan dan 

tidak diperbolehkan dalam kesepakatan BTA 1970 serta batas limit transakasi diharapkan 

mampu mengurangi kejahatan penyelundupan barang ilegal pada daraeh perbatasan. BTA 1970 

diharapkan juga memberi payung hukum yang lebih jelas mengenai proses mobilitas barang dan 

pelaku perdagangan. Sehingga memudahkan perdagangan dari Indonesia ke Malaysia maupun 

sebaliknya tanpa harus memiliki kartu identitas negara yang dituju.  

Pada variabel Middle Range Objectives kepentingn nasional yang harus dicapai adalah 

berfokus untuk memperbaiki ekonomi negara dengan cara membangun industri yang mampu 



bersaing di internasional dan pembangunan infrastruktur untuk melakukan ekspor-impor. 

Pemerintah Indonesia dengan kedaulatan rakyatnya, melakukan kedualatan keluar dengan 

menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu bentuk kerjasama 

internasional yang dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk kedaulatan  keluar adalah 

mendorong pelaksanaan Review BTA 1970 untuk meingkatkan kesejahteraan penduduk 

Indonesiadi wilayah perbatasan Indonesia-malaysia. 

  Melalui Review BTA 1970 diharapkan tidak hanya mendorong kegiatan perdagangan 

namun juga upaya pengembangan potensi ekonomi lokal yang memanfaatkan sumber daya alam 

di wilayah perbatasan Indonesia yang melimpah. Selain itu diharapkan mampu meningkatkan 

investasi Malaysia di Indonesia tertuama pada sektor Industri yang mampu meningkatkan jumlah 

lapangan pekerjaan. Kegiatan investasi dan perdagangan antara Indonesia-Malaysia di wilayah 

perbatasan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia diharapkan mampu 

meningkatkan nilai perdagangan kedua negara pada kisaran 30 miliar Dollar AS setiap tahun. 

Melalui berbagai penguatan kerjasama ekonomi internasional. 

  Dalam variabel Long Range Goals, kesepakatan BTA 1970 dapat mempermudah 

Indonesia untuk memantau kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan. Hal tersebut berimbas pada 

meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Indikasi peningkatan 

kesejahteraan dapat dilihat dari nilai PDRB wilayah di perbatasan yang mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Meskipun terdapat wilayah dengan nilai PDRB yang cenderung lebih rendah, 

namun kenaikan nilai tersebut menjadi angin positif terhadap tatanan ekonomi regional setempat. 

Dengan pelaksanaan Review BTA 1970, dimana beberapa poin yang dianggap kurang 

menguntungkan bagi pihak Indonesia dilakukan peninjauan ulang, dapat memperbaharui tatanan 

ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi lebih baik lagi. 



` Hubungan Indonesia-Malaysia tidak berjalan mulus. Kedua negara sering kali terlibat 

ketegangan di wilayah perbatasan.Wilayah yang sering kali menjadi medan konflik perbatasan 

adalah Blok Ambalat yang didalamnya terdapat Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua negara, 

baik Indonesia maupun Malaysia bersikukuh berhak atas wilayah kedua pulau tersebut. Metode 

Zona Pembangunan Bersama (joint development zone) dianggap mejadi slah satu metode 

meredam konflik perbatasan di wilayah Indonesia-Malaysia. Zona Pembangunan Bersama (joint 

development zone) diantaranya dilakukan dengan melakukan kesepakatan BTA 1970. Peninjauan 

kembali poin-poin dalam BTA 1970 sanagat penting dilakukan agar tidak terjadi  peningkatan 

ego pada salah satu pihak sehingga merugikan pihak negara lainnya. 

  



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

BTA 1970 adalah salah satu bentuk kerjasama dibidang ekonomi antara Indonesia dan 

Malaysia. Dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan wilayah 

Indonesia-Malaysia, diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut bisa mempemudah kegiatan 

perdagangan satu sama lain. Setelah 40 tahun lebih tidak mengalami perubahan atau pembaruan 

perjanjian, hal itu menjadi masalah dikarenakan sudah tidak relevannya beberapa poin 

didalamnya.  Review BTA 1970 akhirnya diangkat dalam forum kerjasama ekonomi lainnya 

yakni JTIC Indonesia-Malaysia. Pembahasan review BTA 1970 sendiri pertama kali diprakarsai 

oleh perwakilan Indonesia pada 1
st
 Meting of JTIC Indonesia-Malaysia. Adanya kepentingan 

Indonesia dalam mereview BTA 1970 karena merasa BTA 1970 yang lama sudah tidak cocok 

lagi jika digunakan pada era sekarang dengan perkembangan ekonomi yang cukup pesat, terlebih 

lagi hal tersebut terjadi langsung di wilayah perbatasan Indonesia.  

Menurut KJ. Holsti, kepentingan nasional suatu negara dibagi menjadi tiga bagian sesuai 

dengan jangka waktu yang ingin dicapai. Kepentingan tersebut meliputi: Core “Interests” 

Values, Middle Range Objectives, dan Long Range Goals. Ketiganya akan menjelaskan 

kepentingan Indonesia terhadap review BTA 1970 dalam JTIC Indonesia-Malaysia tahun 208-

2017. Core “Interests” Values atau yang biasa disebut dengan kepentingan jangka pendek 

merupakan kepentingan yang harus segera dicapai dalam waktu yang sangat singkat bahkan 

mendesak. Kepentingan ini membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah untuk menjaga 

eksistensi suatu negara. Dalam kepentingan jangka pendek Indonesia terhadap review BTA 1970 

terlihat bahwa adanya keinginan pemerintah untuk membangun daerah perbatasan menjadi lebih 

baik demi kesejahteraan masyarakat. Kepentingan tersebut menyangkut kesejahteraan ekonomi 



masyarakat daerah perbatasan yang melakukan perdagangan langsung dengan masyarakat daerah 

perbatasan di Malaysia.  

Selain memperhatikan kesejahteraan ekonomi, Indonesia juga melakukan pengawasan 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya yang tinggal disana dengan cara 

memperbaiki infrastruktur seperti jalan panjang untuk melakukan kegiatan perdagangan serta 

kegiatan lainnya antara lain berkunjung kepada sanak saudara yang tinggal di negara tetangga. 

Pembangunan PLBN juga menjadi perhatian bagi pemerintah, karena irasa sangat penting untuk 

menjaga wilayah perbatasan dari perdagangan ilegal dengan cara melakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu sebelum barang yang akan diperdagangkan masuk ke Indonesia ataupun dari 

Indonesia ke Malaysia. PLBN juga berfungsi sebagai pintu keluar masuknya masyarakat dan 

barang yang akan diperjual belikan. 

Jika kepentingan jangka pendek sangat memperhatikan mengenai kesejahteraan ekonomi 

dan menjaga pertahanan kehidupan masyarakat yang berbatasan langsung dengan negara 

tetangga, maka dalam kepntingan jangka menengah Indonesia adalah lebih berfokus kepada 

perbaikan ekonomi negara dengan cara melakukan perdagangan luar negeri, membuka akses 

pasar lebih luas lagi serta pembangunan industri dan ilmu pengetahuan. Selain memperbaiki 

ekonomi negara, cara tersebut juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

Indonesia. hal ini terlihat jika dengan adanya review BTA 1970 bisa meningkatkan akses pasar 

luar negeri dengan Malaysia dengan cara ekspor-impor. Ekspor-impor yang dilakukan bisa saja 

berkembang tidak hanya mengenai kebutuhan pokok sehari-hari maupun hasil pertanian, 

komoditas lain yang sebelumnya belum masuk dalam list bisa menjadi produk ekspor-impor 

dimana keberhasilannya juga akan menyumbang devisa negara. 



Long range goals atau kepentingan jangka panjang cakupannya sudah berbeda dengan 

kepentingan inti dan menengah. Fokus kepentingan ini adalah tatanan dunia baru serta keamanan 

internasional. Kepentingan Indonesia bisa dilihat dengan adanya kerja sama yang baik anatara 

Indonesia-Malaysia bisa mengurangi konflik yang selama ini terjadi diantara keduanya. Apabila 

review BTA 1970 berhasil, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang dicapai tetapi juga 

bisa menciptakan sebuah perdamaian antara kedua negara terlabih lagi keamanan di wilayah 

perbatasan.  

6.1 Saran  

Saran bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian menggunakan konsep kepentingan 

nasional terutama dari KJ. Holsti, diharapkan untuk harus memahami dan mengerti bagaimana 

konsep tersebut akan diterapkan dengan baik dan bersifat dinamis. Selain itu para akademisi juga 

harus mempunyai argumen yang kuat untuk mengaplikasikan serta memilih variabel maupun 

indikator yang nantinya akan diterapkan dalam penelitian sehingga konsep yang diangkat 

berkesinambungan dengan kasus yang sedang dibahas. 

Kemudian saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, harus memastikan bahwa data-data 

yang akan digunakan dalam penelitian tersedia dengan lengkap dan bersifat resmi. Terutama 

bagi penelitian yang akan mengadopsi konsep kpenetingan nasional, data resmi dari pemerintah 

sangat penting untuk memastikan bahwa suatu negara tersebut sedang dalam kasus yang dibahas 

dengan adanya statement atau siaran pers langsung dari pemerintah sebagai penguat bukti dalam 

penelitian. 
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