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I. PENDAHULUAN

Salah satu beban tugas dan peran penting yang harus dilaksanakan di
Keasdepan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional adalah kerjasama
ekonomi di lìngkup ASEAN, APEC, dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
(KESR) yaitu lndonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (lMT-GT) dan
Brunei-Malaysia-lndonesia-Phillipines Fasf ASEA¡V Growth Area (BIMP-EAGA).
Ketiga kerjasama internasionaì tersebut merupakan salah saiu program
unggulan Kemenko Perekonomian, sehingga perencanaan, penyiaparr,
pembahasan dan pelaksanaan kegiatan pada ketiga substansi tersebut harus
disìapkan oleh Keasdepan Urusan Kerjasama Ekonomi Regional dan
Subregional dengan efektif dan efisien, agar hasilnya dapat sesuai harapan dan
dapat berimplil<asi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasronal.

Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR) merupakan forum kerjasama
ekonomi antar wilayah lintas negara yang berdekatan secara geografis. Ada
beberapa kerjasama KESR yang melibatkan Indonesia, namun yang
dikoordìnasikan oleh Kenrenko Perekonomìan ada dua kerjasama yaitu
lrldones¡a-Malaysia-Thailand Growth Triangle (lMT-GT) yang didirikan pada
talrun 1993 dan Brunei Darussalam-lndonesia-Malaysia-Pilipina Easf ASEA/
Growth Area (BIMP EAGA) pada tahun 1994.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2001 yaitu tentang
Pembentukan Sekretariat Nasional KESR dan Keputusan Menko
Perel<onomian No. 117 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang
Sel<retariat Nasional Kerjasan\a El<onomì Subregional (Setnas I(ESR), maka
secara teknis Seknas KESIì tersebut berada dalarrr koordinasi Keasdepan
l(erja Sama Ekonorni Regiortal darì Sub Regional.

Kedua kerjasama subregiorral tersebut selain rnelibatl(an pernerintah
pusat, p rovin sì-provins i di daerah perbatasan, juga para melibatkan pengusaha
daerah di provinsi yang masuk dalam kerja sama. Provinsi yang terlìbat dalanr



kerjasama IMT-GT adalah 10 (sepuluh) di Pulau Sumatera, sedangkan untuk
kerjasama BIMP-EAGA melibatkan 15 (lima belas) provinsi di Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua, Sehingga jumìah
provinsi yang terlibat dalam KESR inr adalah 25 provinsi.

Partisìpasi lndonesia dalam KESR antara lain dimaksudkan untuk:

a) mendorong terjadinya peningkatan kerjasama ekonomi antara
daerah-daerah di lndonesia dengan daerah-daerah di wilayah negara laìn
yang secara geografis saling berbatasan;

b) memacu pertumbuhan ekonom¡ dan pemerataan pembangunan serta
membantu program pengentasan kemiskinan di daerah;

c) meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia di daerah
(baik sumberdaya alam maupun manusia);

d) l(ESR diharapkan dapat menjadi salah satu modalitas untuk mendorong
prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat daerah dalam meningkatkan
pemberdayaan potensi ekonomi di wilayah masing,masing; dan

e) menunjang kesiapan Daeralr dalam menghadapi era liberalisasi
ekonomi dan perdagangan dunia, baik dalam rangka ASEAN, RCEP,
TPP maupun perdagangan dunia dalam lingkup yang lebih luas,

Ð KESR memacu perdagangan dan investasi sebagai strategi kunci
pengembangan sosial ekonomi wilayah yang kurang berkembang dan
terpencil guna menjalankan proses integras¡ ekonomi sebagai zona
investasi yang berorientasi ke pasar internasional. Dalam jangka panjang,
wilayah-wilayah perbatasan di kawasan sub-regìonal yang potensial
diharapkan dapat mengubah pola ekonomi yang awalnya hanya
mengandalkan sumber daya menjadi kawasan industri berteknologi tinggi
dan aktivitas yang berdasarkan non-sumber daya,

Sasaran utama dari KESR sendiri adalah percepatan peningkatan
perdagangan, investasi dan pariwisata. Dalam kurun waktu dua puluh tahun,
KESR telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kerjasama ini
semakin berkembang baik dari jumlah wilayah yang ikut bergabung maupun isu
yang rnenjadi fokus perhatian dan melibatkan banyak pihak yaitu pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan juga sektor swasta. Saat ini kedua kerja sama
ini telah mempunyaì dokumen perencanaan yang baru, disahkan oleh Para
Kepala Negara pada saat KTT tanggal 29 April 2017 di fVlanila, Filipina. Kedua
dokumen tersebut adalah: BIMP-EAGA Vlslon (BEV) 2025 untuk kerja sama
BIMP-EAGA, sementara untuk kerja sama IMT-GT dokumen perencanaan yang
baru adalah IMT-GT Vision 2036 dan IMT-GT lmplementation Blueprint (18)
2017 -?-O? 1



II. MAKSUD DAN TUJUAN

-fenaga Pendukung ini diharapkan dapat membantu Keasdepan Urusan
Kerja Sarna Ekonomi dan Pembiayaan Regional melaksanakan tugas-
tugas/kegiatan pada Keasdepan Urusan kerjasama Ekonomi Regìonal dan
Subregional khususnya sebagai bagran dari Sekretarìat Nasional Kerjasama
Ekonomi Sub Regional.

Adapun sasaran akhir dari pengadaan Tenaga Pendukung ini adaìah
terlaksananya kelancaran tugas Keasdepan Kerjasama Ekonomi Regìonal dan
Sub Regional selaku Pelaksana Harian Sekretariat Nasional KESR.

III. LINGKUP PEKERJAAN

Guna mendukung tugas{ugas Sekretariat Nasìonal tersebut, maka
dibutuhkan 1 (satu) orang tenaga pendukung. Lingkup pekerjaan Tenaga
Pendukung pada Keasdepan Urusan Kerjasama Ekonomi Regional dan
Subregional adalah sebagai berikut:

Koordinator Kerjasama Ekonomi Sub Regional IMT-GT
a, Melakukan komunikasi dan penyebaran informasi dengan 10 Provinsi

yang tergabung dengan kerjasama IMT-GT, serta komunikasi dengan 6
(enam) Workìng Group.

b. Mengumpulkan dan mempersiapkan bahan-bahan untuk semua rapat
IMT-GT pada semua tingkatan

c. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan IMT-GT
d. [/]elakukan tugas administrasi suratmenyurat, arsip dan tugas-tugas

kesekretariatan laìnnya
e. Mengumpulkan dan mengoìah data terkait kerjasama IMT-GT
f. Mengumpuìkan informasi terkait kerjasama IMT-GT
g Membuat tulisan{ulisan untuk publikas¡ lI\¡T-GT
h. Mengkoord inasikan penerbitan bulletin dan bahan publikasi IMT-GT

IV. KUALIFIKASI TENAGA PENDUKUNG

A. Kualifikasi Teknis
1. Pendidikan minimal 51 untuk llmu Ekonomi/llmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan;
2. IPK minimat 3,00;
3, Umur maksimal 28 tahun,
4, Mampu mengoperasikan komputer MS Office;



5. Memiliki kompetensi dalam berkomunikasi secara professional,
6. Memiliki kemampuan inter-personal yang baik,
7. Memahami system administrasi
B. Memiliki kemampuan Bahasa lnggris yang baik dengan score

TOEFL minimal 600;
9. Memiliki kemampuan menganalisis data ekonomi;
10. Memiliki kemampuan membuat laporan;
11. Mampu bekerja secara independen maupun bekerja sarna dalam

tim;
12. Memiliki sikap dan motivasi kerja yang baik.

B. Kualifikasi Administratif
1. Memiliki NPWP sesuai dengan Keppres No. 54 Tahun 2010.
2. Bukan sebagai PNS/Pegawai BUMN.

V. JANGKA WAKTU PENUGASAN

Jangka waktu penugasan Tenaga Pendukung pada Keasdepan Kerjasama
Ekonomi dan Pembiayaan Regional adalah selama 11 (sebelas) bulan dan
disesuaikan dengan penganggaran di Keasdepan Kerjasama Ekonomi
Regional dan Subregional tahun 2018.

VI. PERKIRAAN BIAYA

Honorarium penggunaan Tenaga Pendukung pada Keasdepan Urusan
Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional ini merujuk pada RAB
Tahun 2018, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan dan berdasarkan
lamanya penugasan, terhitung sejak bulan Februari 2018.

Pembebanan anggaran untuk tenaga pendukung tersebut di alokasikan
pada anggaran Keasdepan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub
Regional, Kemenko Perekonomian T.A. 2018.
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