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ABSTRACT 

Krisis terjadi di kawasan perbatasan NKRI, mulai dari krisis ekonomi, krisis hukum 
sampai krisis ideologi/nasionalisme. Semua itu terjadi dikarenakan kurang 
diperhatikannya kawasan perbatasan NKRI, kesalahan paradigma dan orientasi 
pembangunan turut menambah “kesengsaraan” kawasan perbatasan NKRI. 
Penelitian hukum normatif ini mencoba untuk memberikan solusi atas krisis yang 
terjadi tersebut. Dengan konvergensi pengaturan dan kelembagaan serta 
pemaksimalan teknologi geospasial yang sebelumnya didahului perubahan 
paradigma dan orientasi pembangunan diharapkan dapat mengatasi krisis di 
kawasan perbatasan NKRI. 
 
The crisis occurred in the frontier of NKRI, crisis of economic, crisis of law until the 
crisis of ideology/nationalism. It all happened because of lack of attention to the 
frontier of NKRI, errors on development paradigm and orientation also add "misery" 
in the frontier of NKRI. This normative legal research is trying to provide solutions to 
these crisis. With the convergence of regulatory and body as well as maximizing 
geospatial technology which preceded the changing of development paradigm and 
orientation is expected could fixed the crisis in the frontier of NKRI. 
 

Key Words: kawasan perbatasan (frontier), aturan (regulation), lembaga (body) 

dan teknologi geospasial (geospatial technology) 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara yang 

berbentuk kepulauan (archipelagic state). Komponen wilayah nasionalnya terdiri atas 

daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (air space), 2/3 dari keseluruhan wilayah 

Indonesia adalah berupa lautan, struktur pulau-pulaunya tersebar luas dalam jumlah 

lebih dari 17.508 buah pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya 

sekitar 81.000 km. Kurang lebih 6 juta km2 wilayah Indonesia berupa laut. 

Secara geografis, NKRI berbatasan wilayah dengan 10 negara tetangga, yaitu  

berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, 
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Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. Perbatasan darat meliputi negara-negara 

Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Pembahasan ilmiah terhadap kawasan 

perbatasan suatu negara selalu menjadi hal yang menarik, dikarenakan aspek 

perbatasan suatu negara menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat serta yurisdiksi 

suatu negara secara nyata terhadap wilayah negaranya. Kawasan perbatasan 

sebagai batas kedaulatan dan “halaman depan” suatu negara, secara universal 

memiliki peran strategis dalam penentuan kebijakan pemerintah baik untuk 

kepentingan nasional maupun hubungan antar negara (internasional).  

Secara filosofis, problematika di kawasan perbatasan di Indonesia terletak 

pada landasan filsafat atau dasar cita-cita dan tujuan pendirian negara Republik 

Indonesia. Secara tegas, cita-cita negara Republik Indonesia tertuang dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

NRI 1945) alinea kedua, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, 

adil dan makmur. Dilanjutkan pada alinea keempat, tujuan dari membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Sehubungan dengan pembangunan kawasan perbatasan, pertanyaannya 

adalah, apakah cita-cita bersatu dan berdaulat serta tujuan negara melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia telah tercapai dalam 

hubungannya dengan pembangunan kawasan perbatasan? Dapat dikatakan bahwa 

cita dan tujuan negara tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah Indonesia 

tampak belum bisa sepenuhnya mewujudkan persatuan, kedaulatan dan melindungi 

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini terbukti dari masih adanya 

separatisme dan wilayah-wilayah utamanya di kawasan perbatasan yang berpotensi 

konflik dan bisa saja berpindah kepemilikan ke negara lain. 

Secara teoritis konsep keutuhan wilayah NKRI juga menjadi problematika 

tersendiri dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sejarah menyebutkan 

bahwasannya pada masa kerajaan telah tercipta konsep keutuhan wilayah 

nusantara. Gadjah Mada, Maha Patih Kerajaan Majapahit, tahun 1336 Masehi, 

mengucapkan “sumpah palapa” yang inti isinya adalah mengusahakan kesatuan dan 

persatuan Nusantara (baca NKRI). Dari sisi ideologi, Sumpah Palapa memiliki ideologi 

kebinekatunggalikaan, artinya menuju pada ketunggalan keyakinan, ketunggalan ide, 



ketunggalan senasib dan sepenanggungan, dan ketunggalan ideologi akan tetapi 

tetap diberi ruang gerak kemerdekaan budaya bagi wilayah-wilayah negeri se-

nusantara dalam mengembangkan kebahagiaan dan kesejahteraannya masing-

masing.1 

Sejarah konsep keutuhan wilayah berlanjut pada saat dicetuskannya Sumpah 

Pemuda 28 Oktober 1928, isi sumpah itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan 

unsur-unsur negara yaitu satu nusa (wilayah) negara, satu bangsa (rakyat) dan satu 

bahasa sebagai bahasa pengikat dan komunikasi antar warga negara dan dengan 

sendirinya setelah kemerdekaan kemudian dibentuklah suatu pemerintahan negara.2 

Teorinya, ancaman terhadap keutuhan wilayah bisa datang dari 2 (dua) 

“jalur”, yaitu jalur intern dan jalur extern. Ancaman intern terhadap keutuhan 

wilayah yang paling menonjol adalah separatisme. Lepasnya Timor Timur dari NKRI 

untuk kemudian menjadi negara merdeka dan gerakan-gerakan separatis di 

beberapa daerah yang terus bermunculan seperti Tentara Pembebasan Nasional-

Operasi Papua Merdeka (TPN-OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik 

Maluku Selatan (RMS) merupakan bukti nyata yang menunjukkan bahwa keutuhan 

wilayah NKRI mulai tergerogoti. 

Ancaman extern berupa klaim-klaim kepemilikan wilayah yang dilakukan 

negara tetangga terhadap wilayah Indonesia seperti kasus klaim kepemilikan Blok 

Ambalat oleh Malaysia merupakan potensi ancaman terhadap keutuhan wilayah 

Indonesia, ditambah lagi dari hasil kajian TNI AL, ditemukan 92 pulau-pulau kecil 

yang sekaligus menjadi titik terluar dari batas wilayah negara Republik Indonesia. 12 

diantara 92 pulau tersebut bila tak diantisipasi secara dini, memungkinkan untuk 

menjadi sebuah konflik perbatasan dengan negara-negara tetangga. Kesepuluh 

pulau itu adalah Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau 

Marore, Pulau Miangas, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Batek, Pulau Marampit dan 

Pulau Dana.3 

                                                           
1 Pradipta, Budya, “Sumpah Palapa Cikal Bakal Gagasan NKRI”, Makalah ini disajikan untuk 

“Seminar Naskah Kuno Nusantara dengan tema Naskah Kuno Sebagai Perekat NKRI”,  diselenggarakan 
oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada Hari Selasa 12 Oktober 2004 di Auditorium 
Perpustakaan Nasional RI, Jl. Salemba Raya 18, Jakarta Pusat. Diambil dari situs pencarian 
www.google.com pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 jam 23.00 Wita. 

2  H.Kaelan & Zubaidi, H.Achmad, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007, 
hlm.79. 

3 Soedjito, Bambang Bintoro, Makalah “Pengembangan Kawasan Perbatasan Sebagai Halaman 
Depan Negara”, (Bandung: 2002), hlm.9 dalam Kurnia, Mahendra Putra, Hukum Kewilayahan Indonesia, 
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  Konsepsi tentang ruang negara juga merupakan problematika teoritis, 

banyak pejabat Indonesia selain tidak paham Hukum Laut Internasional meskipun 

memerintah negara kepulauan juga tidak punya kesadaran ruang (raum bewustsein) 

dan kesadaran garis batas (grenz bewustsein) sebagaimana diajarkan dalam 

geopolitik.4 Ketidakpahaman akan ruang negara ini menyebabkan terjadinya miss 

oriented dalam pembangunan di Indonesia. M. Dimyati Hartono, seorang pakar 

hukum laut, menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan orientasi pembangunan. 

Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara akan dicapai, apabila orientasi 

pembangunan tersebut diletakkan secara tepat terutama sesuai dengan kondisi 

obyektif geografis negara yang bersangkutan. Indonesia bukanlah suatu land locked 

country5, bukan pula suatu coastal state biasa, tetapi adalah sebuah archipelagic 

state (negara kepulauan) dan mempunyai posisi strategis sebagai Negara Nusantara. 

Karena itu tidaklah tepat penentuan orientasi pembangunan yang berjalan selama ini 

yaitu land base oriented (berorientasi ke darat), karena secara obyektif tidak cocok 

dengan kondisi geografis yang konfigurasi teritorialnya merupakan Negara 

Kepulauan, bukan darat semata atau sebuah benua.6 

 Beralih ke problematika yuridis, permasalahan kawasan perbatasan tidak 

hanya sekedar menegaskan garis batas negara, tetapi jauh lebih penting perbatasan 

sebagai bagian dari wilayah negara dimana pengelolaannya tidak terlepas dari 

kebijakan maupun peraturan yang bersifat nasional sehingga dapat tercipta 

lingkungan yang kondusif baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. 

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum 

yang berkenaan dengan aspek kewilayahan, akan tetapi justru di aturan-aturan 

hukum itulah masalahnya, secara konkrit permasalahannya adalah terlalu banyak, 

kurang lengkap secara materi dan parsial aturan hukum yang mengatur tentang 

kewilayahan negara termasuk kawasan perbatasan di dalamnya yang berujung pada 

tidak efektif dan efisiennya aturan hukum tersebut. Banyak dan parsialnya aturan 

hukum tersebut diperparah dengan juga banyaknya lembaga/badan yang memiliki 

kompetensi dan kewenangan terhadap kawasan perbatasan NKRI. 

                                                                                                                                                                      
Dasar Lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dan Konsep Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar NKRI, Bayumedia, 
Malang 2008, hlm.6-7. Lihat juga artikel berjudul “ Batas dengan 10 Negara Belum Selesai”, Kompas 
Jumat 5 Februari 2010 hlm.4.  

4 Wahyono S.K,Indonesia Negara Maritim, Teraju, Jakarta, 2009, hlm.45 
5 Land-locked country adalah negara yang terkungkung oleh daratan. 
6 Hartono, Dimyati, Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Porenbang NKRI)-Zaman Restorasi-Menuju: Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia, Lembaga 
Ekonomi Tanah Air (LEKTANA), Jakarta, 2005, hlm. 21-22. 



Masih berhubungan dengan problematika yuridis, pembangunan kawasan 

perbatasan NKRI tentunya selalu diawali dengan proses perumusan dan pembuatan 

kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, menarik untuk dilihat pernyataan yang diberikan oleh Kepala 

BAKOSURTANAL (Rudolf W Matindas) dan Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah 

BAKOSURTANAL (Sobar Sutisna). Beliau berdua memberikan pendapat “Dari sudut 

pandang bidang survey dan pemetaan, pengembangan kawasan perbatasan 

tentunya memerlukan ketersediaan data awal yang dapat dijadikan acuan 

perencanaan dan pengembangan kerangka kerja berbagai sektor. Data awal yang 

dimaksud adalah ketersediaan data geospasial kawasan perbatasan. Data geospasial 

wilayah perbatasan, termasuk peta dasar perbatasan, saat sekarang ini belum 

lengkap dan belum dapat dijadikan landasan perencanaan pengembangan tata ruang 

kewilayahan secara keseluruhan”.7 

Pendapat yang kurang lebih sama dituliskan dalam Jurnal Berdaya terbitan 

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri 

RI. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasanya merupakan suatu keharusan bagi 

suatu negara di era globalisasi saat ini untuk menerapkan teknologi terkini seperti 

teknologi geospasial. Dari informasi yang ada penerapan teknologi geospasial 

ternyata mempunyai peran penting dalam menentukan arah pembangunan di suatu 

negara. Namun sayangnya penerapan teknologi ini masih belum dapat dioptimalkan 

pelaksanaannya di Indonesia.8 

Problematika filosofis, teoritis dan yuridis di atas semakin lengkap dan 

tampak nyata jika ditambah dengan situasi dan kondisi empiris kawasan perbatasan 

(baca: problematika empiris). Sebagai gambaran kondisi daerah perbatasan saat ini, 

sebagaimana diulas oleh Eddy MT Sianturi dan Nafsiah dalam tulisannya yang 

berjudul “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI” dikatakan 

bahwa pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara 

proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana dan prasarana pengamanan 

daerah perbatasan dan aparat keamanan di daerah perbatasan. Hal ini telah 

                                                           
7 Matindas, Rudolf W dan Sutisna, Sobar, “Kebijakan dan Strategi Penataan dan Pemeliharaan 

Batas Wilayah NKRI dan Pulau-pulau Kecil Terluar”, makalah yang disampaikan pada forum Koordinasi 
dan Konsultasi Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar, Kementrian 
Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta 18 Juli 2006, hlm 3. 

8 Disarikan dari Jurnal Berdaya; Media Informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Volume 
V.Nomor 10 Oktober 2007 (terbitan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Departemen Dalam Negeri RI), artikel yang berjudul “Teknologi Geospasial Komponen Utama Sistem 
Informasi Bencana Alam di Tanah Air”, hlm.22-23. 



menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas 

wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional 

(transnational crimes).9  

Melihat berbagai problematika dari filosofis sampai empiris, tampak adanya 

benang merah (bisa disebut juga legal issue) bahwasannya terdapat potensi kondisi 

yang tidak harmonis (disharmoni) hukum yang mengatur kawasan perbatasan NKRI. 

Potensi disharmoni ini cenderung disebabkan karena terlalu banyaknya peraturan 

perundangan dan lembaga yang memiliki kompetensi terhadap kawasan perbatasan. 

Dalam kondisi demikian, sudah sepantasnya Pemerintah Republik Indonesia 

memberikan perhatian lebih melalui aturan hukum yang komprehensif kepada 

daerah yang menjadi kawasan perbatasan negara, mengingat nilai strategis kawasan 

perbatasan NKRI dan manfaatnya terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia 

yang merdeka dan berdaulat. 

B.Rumusan Masalah  

 Berdasarkan problematika dan isu hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, 

secara singkat dapat disebut bahwa telah terjadi krisis di kawasan perbatasan NKRI. 

Mulai dari krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, krisis ideologi, krisis budaya 

sampai krisis pertahanan-keamanan. Dengan demikian rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “apa dan bagaimana konsep pembaharuan hukum yang dapat 

mengatasi krisis kawasan perbatasan NKRI?”. 

C.Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian atau output karya ilmiah ini adalah pembaharuan konsep 

hukum untuk mengatasi krisis kawasan perbatasan NKRI. Konsep pembaharuan 

hukum ini diarahkan pada konsep yang konvergensi secara pengaturan dan 

kelembagaan serta berbasis teknologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

mendefinisikan konvergensi sebagai keadaan menuju satu titik pertemuan 

(memusat).10 Konvergensi pengaturan dan kelembagaan yang dimaksud disini adalah 

“pemusatan” peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berkaitan 

dengan kawasan perbatasan NKRI, dari banyak dan parsial menjadi satu terintegrasi, 

harmonis dan terpadu. 

                                                           
9 Disarikan dari tulisan Sianturi, Eddy MT dan Nafsiah yang berjudul “Strategi Pengembangan 

Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI”. Diakses dari Fajar Online pada tanggal 12 Juli 2006 pukul 23.00 
Wita. 

10 Pencarian istilah di website www.kateglo.beta, sebuah website pencarian makna dan definisi 
yang diakses pada hari Kamis, 14 Oktober 2010  pukul 11.20 WIB. 



 

 

D.Metode Penelitian 

 Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif 

(menjelaskan)-evaluatif (mengevaluasi)-preskriptif (memberikan solusi). Secara 

pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat (philosophical 

approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan undang-undang 

(statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach).  

 Peraturan perundang-undangan terkait dengan kawasan perbatasan NKRI 

menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer tersebut didukung dengan 

dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin 

hukum, jurnal hukum, naskah akademik peraturan perundang-undangan dan 

informasi hukum yang relevan sebagai bahan hukum sekunder. 

 Semua bahan hukum tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif terhadap 

pengertian, konsep dan norma-norma hukum dengan teknik berpikir deduktif yang 

bertitik tolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi 

konkret. 

PEMBAHASAN11 

A.Makna Hukum Kawasan Perbatasan NKRI 

 Dalam setiap kawasan perbatasan terkandung makna hukum (hakikat, nilai, 

asas dan prinsip), menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji adalah “apa makna 

hukum yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI?”. Untuk mencari makna 

hukum tersebut, cara yang ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan 

filosofis (ontologis, epistemologis dan aksiologis) dan sejarah kewilayahan NKRI 

(historis) ditambah dengan memperhatikan beberapa pendapat dari para ahli dan 

negarawan yang berkompeten terhadap kawasan perbatasan untuk kemudian ditarik 

kesimpulan dari ketiga metode di atas.  

 Adapun hasilnya, melalui pendekatan ontologis dan epistemologis terhadap 

kawasan perbatasan, pada hakikatnya kawasan perbatasan NKRI adalah batas 

berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya 

berikut segala isi di atas, permukaan dan di bawahnya. Ini mengandung arti bahwa 

secara hukum (nasional dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah RI hanya 

                                                           
11 Teori-teori dan tinjauan pustaka berikut hasil penelitian disisipkan dalam bagian Pembahasan 

ini sesuai dengan proporsinya sehubungan dengan keterbatasan halaman dalam format jurnal. 



sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam menjalankan kedaulatannya ini, Pemerintah Indonesia berhak melakukan apa 

saja (to govern it self) terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan 

cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan negara Indonesia 

sebagaimana telah digariskan melalui rencana-rencana pembangunan jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Di samping itu, dalam melaksanakan 

kedaulatan penuhnya di kawasan perbatasan, Pemerintah RI berhak menolak segala 

campur tangan/intervensi dari pihak atau negara lain. Demikian juga sebaliknya, 

Pemerintah RI tidak boleh melakukan intervensi terhadap kawasan yang bukan 

dibawah jurisdiksi kedaulatannya. Intervensi terhadap kawasan perbatasan 

diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak atau 

negara lain.  

 Adapun setelah dilakukan penelusuran secara aksiologis (termasuk di 

dalamnya pendapat para ahli) dan historis nilai-nilai yang terkandung dalam kawasan 

perbatasan NKRI adalah: nilai kedaulatan, nilai integritas, nilai kesetaraan, 

kesepakatan dan hormat menghormati, nilai pembangunan negara dan kerjasama, 

nilai kepastian hukum, nilai ideologi, nilai politis, nilai ekonomi/kesejahteraan, nilai 

sosial dan budaya, nilai pertahanan keamanan, nilai geografis, nilai spasial dan nilai 

teknologi. 

 Berikutnya, asas-asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan 

perbatasan NKRI berdasarkan penelusuran nilai-nilai yang dilakukan sebelumnya 

adalah: asas transnasional, prinsip kesetaraan (principle of the sovereign equality), 

prinsip non-recognition (non-recognition principle), asas pertahanan dan 

keamanan/prinsip membela diri (self defence principle), asas kerjasama, asas 

keberlanjutan/sustainability principle, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan 

asas tugas pembantuan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, 

asas penggunaan teknologi dan asas negara kepulauan. 

B.Potensi Disharmoni Hukum Kawasan Perbatasan NKRI 

 Sebagaimana telah disebut pada bagian pendahuluan, bahwasannya kawasan 

perbatasan NKRI menyimpan potensi disharmoni hukum secara aturan dan 

kelembagaan.  

 Adapun potensi disharmoni disebabkan karena terlalu banyaknya peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kawasan perbatasan NKRI, 

setidaknya ada 12 peraturan perundang-undangan yaitu: UU Nomor 6 Tahun 1996 



tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

(WP3K), UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, PP Nomor 38 Tahun 

2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan 

Indonesia, Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil 

Terluar, Perpres Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, Perpres Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-

2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan.  

 Banyaknya pengaturan tersebut diperparah dengan juga banyaknya 

lembaga/badan yang memiliki kompetensi dan kewenangan atas kawasan 

perbatasan NKRI, antara lain General Border Committee Indonesia-Malaysia, Joint 

Commission Meeting Indonesia-Malaysia, Joint Border Committee Indonesia-Papua 

New Guinea dan Indonesia-Timor Leste, Sub Komisi Teknis Indonesia-Malaysia, 

Indonesia-Papua New Guinea dan Indonesia-Timor Leste, Tim Koordinasi 

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar (Tim Koordinasi P3KT), Badan Koordinasi 

Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 

instansi-instansi kementrian dan instansi-instansi daerah seperti Badan 

Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPWPDT-Provinsi 

Kalimantan Timur), Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK-

Provinsi Kalimantan Barat) dan Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri 

(BPKLN-Provinsi Papua). Tentu saja, dengan banyaknya pengaturan dan 

kelembagaan, potensi terjadinya kondisi tidak harmonis diantaranya sangat besar 

yang berimbas pada efektifitas dan efisiensi pengembangan kawasan perbatasan 

NKRI.  

 Secara detail berdasarkan evaluating analysis, potensi disharmoni tersebut 

terletak pada: 

a. Peraturan Perundang-undangan 

1) Potensi Perbedaan Penafsiran Kewenangan Dalam Kerangka Otonomi Daerah, 

Dalam kawasan perbatasan, ada UU yang memberikan kewenangan secara 

desentralisasi, ada yang memberikan kewenangan secara dekonsentrasi 

dan ada juga kewenangan dengan asas tugas pembantuan. Hal ini 



tentunya sangat berpotensi menimbulkan disharmoni, karena ketiga asas 

tersebut memilki perbedaan signifikan yang berefek pada “besar-kecilnya” 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Kejelasan dan ketegasan akan bagian apa dan mana dari kawasan 

perbatasan yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi atau asas 

dekonsentrasi atau tugas pembantuan mutlak diperlukan untuk menjamin 

kepastian hukum dan menghindari salah/perbedaan penafsiran. 

2) Penggunaan Istilah “Wilayah Perbatasan “ dan “Kawasan Perbatasan”, 

Sepintas terlihat bukan masalah besar, karena hanya penyebutan istilah 

saja, tetapi jika ditinjau dari konsistensi bahasa hukum peraturan 

perundang-undangan, hal ini menjadi sebuah masalah, sebaiknya 

konsisten menggunakan 1 (satu) istilah yang sama. Penggunaan istilah 

“kawasan perbatasan” lebih tepat dibanding “wilayah perbatasan”. 

3) Penggunaan Asas, Prinsip dan Tujuan Terkait Pengembangan Kawasan 

Perbatasan NKRI, 

Terdapat beragam asas dan prinsip yang dipakai untuk 1 (satu) kegiatan, 

yaitu kegiatan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah 

(termasuk kawasan perbatasan). Bagaimana bisa untuk 1 (satu) kegiatan 

yang sama, asas dan prinsip yang dipakai tidak seragam, ada asas yang 

tercantum dalam sebuah UU, tetapi tidak tercantum di peraturan 

perundangan lainnya. 

4) Pengaturan Objek yang Sama Dalam Bermacam-macam Peraturan 

(Pengaturan Parsial), 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, di Indonesia ada UU tentang 

perairan, ada UU tentang WP3K dan ada juga UU tentang wilayah negara 

yang isinya lebih didominasi pengaturan kawasan perbatasan. Dilihat dari 

sudut pandang materi yang diatur, seharusnya UU-UU tersebut bisa diatur 

dalam 1 (satu) UU (one regulation), tidak perlu dibuat terpisah-pisah 

(parsial) seperti yang sekarang terjadi. 

5) Instrumen Hukum Ratifikasi Perjanjian Batas Negara dan Titik Koordinat yang 

Beragam, 

Ketentuan dalam Pasal 10 point b UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perjanjian Internasional menyebutkan pengesahan perjanjian internasional 

dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan perubahan 

wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. 



Memang, perjanjian batas negara yang diratifikasi dengan Keppres adalah 

perjanjian yang dibuat sebelum diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 

2000, akan tetapi tidak ada salahnya jika ratifikasi-ratifikasi tersebut 

diselaraskan dan diharmoniskan ke dalam bentuk UU, agar tercipta 

kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian 

internasional dengan UU. Pun demikian dengan instrument hukum untuk 

daftar koordinat titik-titik terluar, bahwasannya materi tentang wilayah 

negara masuk dalam materi muatan yang diatur dengan UU (Pasal 8 huruf 

a angka 4 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan). Daftar koordinat titik-titik terluar juga merupakan 

bagian dari materi pengaturan wilayah negara, secara spesifik daftar 

koordinat ini dapat diletakkan sebagai salah satu lampiran dari UU Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Kelembagaan 

1) Banyak Lembaga/Badan Tidak Efektif dan Efisien,  

Semakin banyak lembaga/badan semakin menyulitkan koordinasi antar 

lembaga, belum lagi ditambah dengan faktor ego sektoral, menambah 

kerumitan koordinasi. Kewenangan atau tugas pokok dan fungsi yang 

diberikan kepada masing-masing lembaga juga parsial dan tumpang tindih, 

sebagai contoh Tim Koordinasi P3KT yang salah satunya bertugas untuk 

mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan 

pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, bandingkan dengan 

BNPP yang diantaranya bertugas untuk penyusunan dan penetapan 

rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan 

kawasan perbatasan dan pengoordinasian penetapan kebijakan dan 

pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah 

negara dan kawasan perbatasan. Pulau-pulau kecil terluar adalah bagian 

dari kawasan perbatasan, lantas lembaga/badan mana yang berwenang 

terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar? Tim Koordinasi P3KT atau 

BNPP?. Pertanyaan dasarnya adalah siapa berwenang melakukan apa dan 

dimana?. Persoalannya tidak berhenti pada aspek kewenangan saja, 

bagaimana apabila program-program yang telah disusun dan dilaksanakan 

Tim Koordinasi P3KT ternyata berbeda dengan program-program yang 

disusun oleh BNPP? Bagaimana juga jika program-program yang disusun 

oleh Tim Koordinasi P3KT tidak sinkron dengan program-program badan 



perbatasan di tingkat daerah?. Masalah-masalah ketidakharmonisan seperti 

inilah yang berujung pada tidak efektif dan efisiennya lembaga/badan yang 

menangani kawasan perbatasan yang akhirnya ber-efek negatif pada 

kawasan perbatasan itu sendiri. 

2) It’s Complicated,  

Sebagai contoh posisi yang dijabat oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum 

dan Keamanan, menjabat sebagai Ketua dalam Tim Koordinasi P3KT dan 

Bakorkamla, serta menjabat sebagai Ketua Pengarah dalam BNPP. Tetapi 

Menkopolhukham tidak bertindak sebagai koordinator/ketua pada 

lembaga-lembaga perbatasan yang dibentuk antara Indonesia dengan 

negara tetangga. Kemudian perhatikan lagi betapa sibuk dan banyaknya 

koordinasi yang harus dilakukan Menteri/Kementrian (Departemen) Dalam 

Negeri karena terlibat dalam semua badan/lembaga, terkadang menjadi 

koordinator terkadang menjadi anggota. Kemudian perhatikan juga 

susunan organisasi dari masing-masing badan/lembaga, ada 

kementrian/departemen/non-departemen yang terlibat dalam satu 

lembaga/badan tetapi tidak terlibat dalam lembaga/badan yang lain 

padahal obyek yang diurusi sama. Meminjam istilah terkenal dalam dunia 

facebook, kondisi kelembagaan seperti ini diklasifikasikan sebagai it’s 

complicated (susunan yang rumit).  

3) Pengunaan Data Informasi yang Tidak Sama dalam Mengambil Suatu 

Kebijakan, 

Hal ini masih berkaitan dengan kondisi it’s complicated di atas, utamanya 

kondisi dimana ada kementrian/departemen/non-departemen yang terlibat 

dalam satu lembaga/badan tetapi tidak terlibat dalam lembaga/badan 

yang lain. Secara spesifik, lembaga/badan yang dimaksud adalah Badan 

Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Tidak semua 

lembaga/badan yang berkompeten terhadap kawasan perbatasan NKRI 

melibatkan BAKOSURTANAL dalam keanggotaan. Padahal keberadaan 

BAKOSURTANAL sangat diperlukan dalam rangka menyediakan data dan 

informasi sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka 

pengambilan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan 

kawasan perbatasan NKRI. Penggunaan data dan informasi yang seragam 

sangat menentukan sukses tidaknya pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan kawasan perbatasan NKRI. 



 Melihat kondisi di atas, sudah sepantasnya diperlukan upaya harmonisasi 

hukum terhadap pengaturan dan kelembagaan yang terkait dengan kawasan 

perbatasan NKRI. Arah harmonisasi hukum pun telah ditentukan, yaitu: “Upaya 

pengaturan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI (dengan 

kawasan perbatasan masuk di dalamnya) secara efektif, efisien dan komprehensif 

yang berbasis teknologi untuk mencapai cita dan tujuan negara”. Pada akhirnya 

harmonisasi hukum yang dilakukan menghasilkan ide one regulation one body (satu 

aturan satu lembaga). 

C.Satu Aturan (One Regulation) di Kawasan Perbatasan NKRI 

 Ide one regulation dikonkritkan dengan usulan pembentukan aturan dengan 

nama Undang-undang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Wilayah 

NKRI). Perlu ditegaskan lagi disini, bahwa secara teori kewilayahan negara, kawasan 

perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara, pengaturan kawasan perbatasan 

NKRI tidak berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian dari pengaturan wilayah 

NKRI secara keseluruhan. UU ini secara substansial mengatur seluruh aspek 

kewilayahan NKRI, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh, hak berdaulat 

ataupun hak-hak lain sebagaimana diatur hukum internasional, mulai dari bawah 

tanah sampai ruang angkasa, termasuk di dalamnya, pengaturan dan pembentukan 

badan yang berkompetensi dan berwenang atas kawasan perbatasan NKRI. UU 

Wilayah NKRI ini juga akan dilengkapi dengan lampiran berupa peta wilayah 

Indonesia secara lengkap, daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal 

kepulauan Indonesia di darat dan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar, daftar alur 

laut kepulauan Indonesia, daftar nama pulau-pulau Indonesia dan daftar ratifikasi 

perjanjian batas negara yang telah disepakati.  

 Cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea 2 dan 4 

Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi landasan filosofis pembentukan UU Wilayah 

NKRI ini. Kondisi empiris berupa ketidakefektifan dan ketidakefisienan serta potensi 

disharmoni hukum peraturan perundangan yang saat ini mengatur wilayah dan 

kawasan perbatasan NKRI dijadikan landasan sosiologis dan politis pembentukan UU 

Wilayah NKRI ini, sedangkan sebagai landasan yuridisnya mengacu kepada Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 1985 

tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), UU Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2007 



tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan UU Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang.  

 Tujuan UU Wilayah NKRI ini adalah untuk (1) menjamin keutuhan wilayah 

negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan (2) menjamin kepastian hukum dalam 

pelaksanaan kedaulatan dan hak berdaulat negara Indonesia dalam pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan sumber daya wilayah secara integral, terpadu dan 

berkelanjutan, termasuk penegakan hukum di wilayah Indonesia. 

 Asas/prinsip yang digunakan dalam UU Wilayah NKRI ini meliputi asas dan 

prinsip umum yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI sebagaimana telah 

ditemukan di atas melalui pendekatan filosofis. Asas dan prinsip umum 

penyelenggaraan negara/good governance, juga menjadi bagian dalam ide UU 

Wilayah NKRI ini. 

 Subjek utama dalam UU Wilayah NKRI ini adalah Pemerintah Pusat-Daerah 

beserta organ kelengkapannya dan masyarakat. Masing-masing subjek diatur 

kewenangan, hak dan kewajibannya secara rinci, jelas dan tegas. Adapun yang 

menjadi objek pengaturan UU Wilayah NKRI meliputi keseluruhan wilayah darat, laut 

air dan udara serta ruang angkasa yang berada di bawah kedaulatan penuh RI 

maupun wilayah negara yang dikategorikan dalam hak berdaulat dan hak-hak lain 

yang ditentukan oleh Hukum Internasional. Selain itu, pengaturan mengenai 

planning, organizing, actuating, controlling (POAC) pembangunan, pengembangan 

dan pengelolaan di masing-masing wilayah ditambah dengan kewajiban penggunaan 

teknologi/informasi/data spasial dalam proses POAC juga merupakan substansi yang 

diatur dalam UU Wilayah NKRI ini. 

 Khusus pengaturan mengenai kawasan perbatasan NKRI, pengaturan yang 

ditonjolkan adalah “status” kawasan perbatasan NKRI, kewenangan, hak dan 

kewajiban masing-masing subjek di kawasan perbatasan NKRI. Status kawasan 

perbatasan menjadi hal yang penting karena kawasan perbatasan merupakan 

kawasan strategis nasional yang menjadi “pagar depan” wilayah Indonesia. 

Pengaturan kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing subjek di kawasan 

perbatasan NKRI juga merupakan hal yang sangat penting. Intinya pengaturan 

mengenai kewenangan, kewajiban dan hak masing-masing subjek harus jelas, rinci 

dan tegas agar salah penafsiran atau multi penafsiran dari masing-masing subjek 

dapat diminimalisir. Selain itu dengan pengaturan yang jelas, rinci dan tegas akan 

memudahkan koordinasi antar subjek, tidak seperti yang saat ini terjadi, karena 



pengaturan kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing subjek kurang jelas, 

rinci dan tegas serta tersebar di banyak peraturan, membuat koordinasi antar subjek 

menjadi terhambat dan rumit yang pada akhirnya berujung pada ketidakefektifan 

dan ketidakefisienan. 

 Dengan demikian, adanya satu aturan komprehensif yang mengatur wilayah 

berikut kawasan perbatasan NKRI diharapkan dapat mengatasi krisis kewilayahan, 

utamanya krisis di kawasan perbatasan NKRI yang berujung pada tercapainya cita 

dan tujuan didirikannya NKRI. Sebagai tambahan, jika ide pembentukan UU Wilayah 

NKRI ini dapat terlaksana, maka peraturan perundang-undangan terkait dengan 

kewilayahan NKRI yang ada saat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

D.Satu Lembaga (One Body) di Kawasan Perbatasan NKRI 

 Ide one body ini muncul sebagai jawaban atas masalah potensi disharmoni 

hukum kelembagaan akibat terlalu banyak lembaga/badan yang menangani kawasan 

perbatasan NKRI. Kondisi demikian ini membuat koordinasi antar lembaga tidak 

efektif dan efisien, tumpang tindih kewenangan dan program kerja yang berimbas 

pada ketidakmaksimalan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan 

perbatasan NKRI. Oleh karena itu, melalui ide one regulation UU Wilayah NKRI, di 

dalamnya juga terkandung ide one body dengan nama Badan Nasional Kawasan 

Perbatasan RI (BNKP RI). 

 Jika jadi dibentuk, BNKP RI dikategorikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian Negara (LPNKN-dulunya bernama Lembaga Pemerintah Non-

Departemen (LPND)). Dengan “berstatus” LPNKN, BNKP RI akan memiliki 

kewenangan yang proporsional (tidak melebihi kewenangan kementerian tetapi tidak 

juga minim atau tumpang tindih kewenangan dan tidak menjadi super body), jalur 

koordinasi yang efektif dan efisien dan ketersediaan dana yang pasti.  

 Dalam melaksanakan tugasnya, BNKP RI berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden. BNKP RI dikoordinasikan oleh Menteri Negara Pembangunan 

Daerah Tertinggal (Meneg PDT) dan berkedudukan (sekretariat tetap) di 

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Alasan pemilihan BNKP RI 

dikoordinasikan oleh Meneg PDT karena melihat kondisi kawasan perbatasan RI saat 

ini bisa dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Koordinasi yang dimaksud disini 

meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi 

Pemerintah lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

kebijakan dimaksud (Pasal 106 ayat (2) Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 



Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana diubah salah satunya dengan 

Perpres Nomor 64 Tahun 2005).  

 Keanggotaan BNKP RI berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

akademisi dan kalangan profesional yang terkait dengan pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI. 

 Berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut mulai dari tugas, fungsi, 

kewenangan, garis besar organisasi dan tata kerja dari BNKP RI. 

a. Tugas BNKP RI 

BNKP RI mempunyai tugas pemerintahan di bidang pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Fungsi BNKP RI12 

Dalam melaksanakan tugas, BNKP RI menyelenggarakan fungsi: 

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari 

kebijakan nasional di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan 

wilayah RI; 

2) Perencanaan dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan 

dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari perencanaan 

dan penataan rencana induk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan 

wilayah RI; 

3) Pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sebagai bagian dari 

pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi rencana induk pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan wilayah RI; 

4) Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas BNKP RI dengan 

Pemerintah Daerah, instansi dan badan/lembaga lain serta aparat pertahanan 

dan keamanan serta aparat penegak hukum yang terkait dengan 

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

                                                           
12 Mengadopsi dan memodifikasi Pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan.  



5) Inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona 

pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan 

zona lainnya di kawasan perbatasan RI; 

6) Penyediaan data dan informasi terkait dengan kawasan perbatasan RI; 

7) Fasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

8) Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada instansi pemerintah, 

badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun 

asing di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan 

perbatasan RI; 

9) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang 

perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 

kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan 

rumah tangga 

c. Kewenangan BNKP RI13 

Dalam menyelenggarakan fungsi, BNKP RI mempunyai kewenangan: 

1) Merencanakan dan menata rencana induk pembangunan, pengembangan 

dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

2) Melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi rencana induk pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

3) Menyusun dan menetapkan anggaran pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan skala prioritas; 

4) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

pembentukan kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan RI; 

5) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

penetapan kawasan strategis nasional; 

6) Melakukan kerjasama atas nama Pemerintah RI dengan subjek hukum 

internasional lainnya terkait dengan pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

7) Melakukan bimbingan teknis kepada kepada instansi pemerintah, 

badan/lembaga, masyarakat umum dan badan hukum Indonesia maupun 

asing di bidang pembangunan, pengembangan dan pengelolaan kawasan 

perbatasan RI; 

                                                           
13 Ibid. 



8) Melakukan riset dan penelitian ilmiah terhadap kawasan perbatasan RI; 

9) Melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; 

10) Terlibat dalam perundingan penetapan batas wilayah negara; 

11) Melakukan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

12) Menyediakan data dan informasi kawasan perbatasan RI; 

13) Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan 

dan pengelolaan kawasan perbatasan RI; 

14) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan RI sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Garis Besar Organisasi dan Tata Kerja BNKP RI 

Adapun susunan organisasi BNKP RI terdiri dari: 

1) Kepala;  

2) Sekretariat Tetap; 

3) Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan 

Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan Darat RI; 

4) Deputi Bidang Perencanaan, Penataan, Pelaksanaan, Pengawasan dan 

Evaluasi Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan 

Perbatasan Laut dan Udara RI; 

5) Deputi  Bidang Kerjasama, Riset, Data dan Informasi dan Kemasyarakatan 

Kawasan Perbatasan RI; 

6)  Inspektorat. 

 Jika BNKP RI jadi dibentuk, keberadaan BNKP RI akan mengambil alih tugas, 

fungsi dan kewenangan bahkan menghapuskan lembaga/badan lainnya yang sudah 

ada sebelumnya.14 Lalu bagaimana dengan keberadaan BNKP RI ini dihubungkan 

dengan badan-badan perbatasan yang sudah terbentuk di daerah? Sesuai dengan 

statusnya sebagai LPNKN, BNKP RI dapat dibentuk di daerah, seperti halnya Badan 

Pusat Statistik (BPS) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang juga ada di 

daerah. Oleh karena itu, ada 2 (dua) opsi, pertama, lembaga/badan yang sudah ada 

di daerah dihapuskan dan personilnya dimasukkan dalam struktural BNKP RI yang 

                                                           
14 Lihat juga Ikhwanuddin, “Kajian Penyusunan Kelembagaan Pengembangan Kawasan 

Perbatasan Antar Negara”, Ringkasan Penelitian yang diakses dari situs pencarian 
www.pdfdatabase.com  pada hari Minggu 25 Juli 2010 Pukul 19.40 WIB. 

http://www.pdfdatabase.com/


dibentuk di daerah. Opsi kedua, tetap mempertahankan lembaga/badan yang sudah 

ada di daerah dan diberikan garis koordinasi yang tegas dan jelas dengan BNKP RI 

yang dibentuk di daerah. Penulis lebih cenderung memilih opsi yang pertama, alasan 

logisnya adalah untuk menghindari terjadinya dualisme kelembagaan di daerah, tidak 

menjadi masalah jika BNKP RI di daerah diisi oleh personel yang sebelumnya 

menjadi bagian lembaga/badan perbatasan daerah. Terpenting POAC pembangunan, 

pengembangan dan pengelolaan kawasan perbatasan NKRI dapat terlaksana dengan 

baik. Sebagai catatan, BNKP RI daerah dibentuk hanya di daerah-daerah yang 

berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan negara tetangga, tidak perlu 

dibentuk di seluruh daerah Indonesia.    

E.Manfaat Teknologi Geospasial Dalam Pengembangan Kawasan 

Perbatasan NKRI  

 Bagian ini berisikan pembahasan yang terkait dengan penggunaan teknologi 

dalam pengembangan kawasan perbatasan NKRI. Dalam ide one regulation dan one 

body, aspek penggunaan teknologi telah dimasukkan. Dalam ide UU Wilayah NKRI 

terdapat pengaturan “Perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan 

wilayah RI wajib didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan”. Secara ringkat data dan informasi yang dimaksud adalah 

data dan informasi geospasial. Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-undang Tata 

Informasi Geospasial Nasional (RUU TIGNas) menyebutkan “Informasi geospasial 

atau sering disebut data dan informasi yang bergeoreferensi keruangan atau sering 

pula disebut data dan informasi spasial adalah setiap data dan informasi keruangan 

dalam lingkup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan 

informasi mengenai lokasi, bentuk, unsur yang terkandung, terjadi pada, di bawah, 

dan di atas permukaan bumi”. Sumber lain mendefinisikan data geospasial sebagai 

berikut:15 

“Geospatial Data: Information that identifies the geographic location and 

characteristics of natural or constructed features and boundaries on the earth, 

typically represented by points, lines, polygons, and/or complex geographic 

features. This includes original and interpreted geospatial data, such as those 

derived through remote sensing including, but not limited to, images and 
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raster data sets, aerial photographs, and other forms of geospatial data or data 

sets in both digitized and non-digitized forms”. 

(Terjemahan bebas: Data Geospatial adalah informasi yang menunjukkan 

lokasi dan karakteristik geografi dari fitur dan batasan alami atau 

konstruksi di atas bumi yang tipikalnya direpresentasikan oleh titik, 

garis, poligon, dan/atau fitur geografik yang kompleks. Ini berisi data 

geospasial orisinil dan yang diinterpretasikan, seperti yang dihasilkan 

dari remote sensing, seperti imej dan set data raster, foto udara, dan 

bentuk lain dari data geospatial atau set data dalam bentuk digital dan 

non-digital.)  

  

 Lantas bagaimana wujud konkrit dari data dan informasi geospasial 

tersebut?. Adapun berdasarkan Pasal 24 ayat 1 RUU TIGNas, informasi geospasial 

wajib disajikan dalam salah satu atau lebih bentuk, antara lain: Peta digital 

(softcopy), Peta cetak, baik dalam bentuk lembaran ataupun buku (atlas), Daftar 

koordinat, Peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui internet, Peta 

multimedia, Model tiga dimensi dan Bola dunia (globe). 

 Selanjutnya perlu untuk dicari tahu tentang bagaimana mendapatkan data 

dan informasi geospasial tersebut?. Salah satu cara untuk mendapatkan data dan 

informasi adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Adapun teknologi 

yang dimaksud disini adalah teknologi geospasial. Teknologi geospasial terdiri dari 

empat unsur utama yaitu survei dan pemetaan (surta), Fotogrametri dan 

Penginderaan Jarak Jauh (Potogrammetry and Remote Sensing), Sistem Satelit 

Navigasi Global (Global Navigation Satellite System) dan Sistem Informasi Geografis 

(SIG-Geographic Information System-GIS), dari keempat unsur inilah data dan 

informasi geospasial diperoleh.  

 Pertanyaan terakhir, apa urgensi dari penggunaan teknologi geospasial yang 

menghasilkan data dan informasi geospasial dalam rangka pengembangan wilayah 

secara umum dan kawasan perbatasan NKRI pada khususnya?, berikut dirangkaikan 

dari berbagai sumber:16 

                                                           
16 Antara lain dari Naskah Akademik RUU tentang Informasi Geospasial, buku yang ditulis oleh 

Lilywati, Henny dan Budiman, Data Spasial, Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak, Penerbit Buku Ilmiah 
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1. Informasi geospasial merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem 

informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam 

melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 

yang efektif dan efisien, baik pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat 

daerah, dan juga pada sektor perorangan dan kelompok orang. Informasi 

geospasial menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan 

keputusan; 

2. Penyelenggaraan informasi geospasial merupakan bagian penting dalam upaya 

mencapai tujuan nasional, yang dilaksanakan dalam kerangka 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan kata lain, 

penyelenggaraan informasi geospasial adalah salah satu urusan yang penting 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mutlak 

memerlukan pengaturan agar dapat dicapai efektifitas dan efisiensi secara 

nasional; 

3. Untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta serta mencegah berbagai kejahatan 

transnasional diperlukan peta dan informasi geospasial terkini dan akurat 

tentang wilayah terdepan dan pulau-pulau terluar sepanjang perbatasan; 

4. Ketidaksinkronan dalam perencanaan pembangunan yang berbasis spasial 

antar instansi berakibat pada perencanaan yang tidak efisien, tidak efektif dan 

tidak transparan. Selain itu, terjadi juga duplikasi kegiatan yang tidak 

bermanfaat dan mengakibatkan pemborosan anggaran. Teknologi geospasial 

hadir untuk mencegah hal tersebut; 

5. Untuk melakukan penataan ruang yang terpadu, terukur dan berkelanjutan 

diperlukan peta dan informasi geospasial yang berkualitas; 

6. Di samping sebagai bahan masukan untuk sebuah keputusan dan investasi, 

informasi spasial juga diyakini akan membantu menaikkan revenue 

(pendapatan) perusahaan di berbagai bidang; 

7. Informasi geospasial kedudukannya sangat penting dalam menghadapi isu 

perubahan iklim global ini. Hal ini membutuhkan informasi yang menyeluruh, 

terintegrasi dan mengandung banyak jenis informasi, baik itu fisik, biotik 

maupun sosial ekonomi. Dalam menghadapi perubahan iklim global ini, 

informasi geospasial berperan tidak hanya dalam identifikasi perubahan, tetapi 

juga kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam beradaptasi 

dengan perubahan ini; 



8. Informasi geospasial berperan sebagai sarana untuk menghemat pengeluaran 

negara sekaligus sebagai investasi yang menjanjikan keuntungan dari 

economic return; 

9. Pendayagunaan informasi geospasial atau informasi yang bereferensi lokasi 

geografis memiliki implikasi yang besar dalam mendukung setidaknya tiga hal 

penting: administrasi publik (public administration), pelayanan publik (public 

services) dan peran-peran internasional yang diemban pemerintah (adherence 

international agreements). Dengan semakin mudahnya akses dan pertukaran 

terhadap informasi geospasial, maka proses-proses pengambilan keputusan 

institusi pemerintah akan berjalan lebih baik. Informasi geospasial di sini 

berfungsi memperkokoh administrasi publik pada sistem pengambilan 

keputusan (decision support system – DSS), contohnya dalam menetapkan tata 

ruang wilayah dan pada pengelolaan sumber daya alam.17   

10. Informasi spasial memiliki peran penting dalam setiap aktivitas pemerintahan. 

Data yang diperolehnya menunjukkan, 90 persen aktivitas pemerintah terkait 

dengan elemen spasial atau lokasi dan 65 persen aktivitas pemerintah 

menggunakan elemen spasial sebagai pengidentifikasi utama suatu masalah. 

Informasi geospasial bidang pemerintahan itu, selain berupa formulasi 

kebijakan, juga meliputi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 

pertahanan dan keamanan, keselamatan navigasi udara/laut, penanganan 

kondisi darurat, SAR (search and rescue), manajemen pertahanan serta 

pemantauan emisi karbon.18 

 Dari penyebutan di atas, Ringkasnya, semuanya bisa “dimudahkan dan 

dipertanggungjawabkan” dengan memanfaatkan secara maksimal keberadaan 

teknologi/informasi geospasial. Negara maju seperti Australia dan Jepang bahkan 

Malaysia, Filipina atau Timor Leste pun sudah memanfaatkan teknologi geospasial 

dalam proses pembangunan wilayah negaranya. 

Penutup 

 Berkaca dari pembahasan di atas, tampak nyata bahwasannya terjadi krisis di 

kawasan perbatasan NKRI, mulai dari krisis ekonomi, krisis hukum, krisis politik, 

krisis budaya sampai krisis ideologi/nasionalisme. Ide satu aturan satu lembaga 

                                                           
17 Press release Informasi Geospasial untuk Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Bisnis, Lunch 
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2010, hlm. 14. 

http://www.google.com/


(konvergensi) dan pemaksimalan teknologi geospasial adalah salah satu strategi 

yang dapat digunakan untuk mengatasi krisis di kawasan perbatasan NKRI. 

Diharapkan dengan strategi tersebut kondisi kawasan perbatasan NKRI akan menjadi 

lebih layak secara security (pertahanan-keamanan) dan prosperity (kemakmuran). 

 Tentu saja, bukan hal mudah untuk melaksanakan ide satu aturan satu 

lembaga dan pemaksimalan teknologi geospasial, yang harus pertama dirubah 

adalah paradigma dan orientasi pembangunan, pengembangan dan pengelolaan 

wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan di dalamnya. Paradigma dan orientasi 

pembangunan, pengembangan dan pengelolaan wilayah NKRI diarahkan pada 

archipelagic based oriented, jika sudah terjadi perubahan paradigma dan orientasi, 

barulah dapat dilaksanakan ide satu aturan satu lembaga dan pemaksimalan 

teknologi geospasial demi terciptanya pembangunan, pengembangan dan 

pengelolaan wilayah NKRI, termasuk kawasan perbatasan di dalamnya, yang 

terkonvergensi, komprehensif, efektif, efisien, integral dan terpadu menuju 

tercapainya cita dan tujuan negara. 
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