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Abstraksi 

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dan peran penting terhadap kedaulatan, 

martabat dan harga diri sebuah negara. Menjadi sebuah tragedi jika situasi dan kondisi 

kawasan perbatasan tidak menampakkan kedaulatan, martabat dan harga diri negara, 

ironisnya itulah yang saat ini terjadi di sebagian kawasan perbatasan negara Indonesia. 

Kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan serta disharmoni hukum ditambah 

janji pembangunan kawasan perbatasan RI yang belum terpenuhi adalah penyebabnya. 

Perubahan paradigma, orientasi dan harmonisasi hukum pembangunan kawasan 

perbatasan RI mendesak untuk segara dilaksanakan, bukan hanya sebatas janji di atas 

kertas saja. 

 

Kata kunci:  kawasan perbatasan, paradigma, orientasi, pembangunan dan harmonisasi 

hukum 

 

Pendahuluan 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan sebuah negara biasa-biasa 

saja jika dipandang dari sudut kewilayahan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 

luas wilayah keseluruhan mencapai 9 juta km
2
, dimana 75% wilayahnya berupa lautan, 

struktur wilayahnya terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya mencapai 

17.508 buah. Indonesia juga memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. 

Sebuah wilayah yang sangat besar bagi sebuah negara. 

 Secara geografis, Indonesia terletak dalam posisi silang diantara dua benua dan 

dua samudra, Benua Asia dan Benua Australia serta Samudra Hindia dan Samudra 

Pasifik. Sebuah posisi strategis yang memberikan banyak keuntungan kepada Indonesia. 

Jangan lupakan pula bahwa Tuhan YME memberikan anugerah dan karunia yang sangat 

besar kepada bangsa ini berupa beraneka ragam sumber daya alam yang terkandung di 

atas, di permukaan dan di dalam bahkan di bawah tanah sekalipun. Ini masih ditambah 

dengan sumber daya manusia yang juga melimpah. 

 Melihat deskripsi singkat di atas, tentu orang akan berpikiran awal bahwa 

Indonesia adalah negara kaya, negara makmur sejahtera, negara gemah ripah loh 

djinawi dengan segala karunia yang dimilikinya. Tidak ada yang salah dengan 

pemikiran tersebut, benar adanya dan wajib bersyukur atas segala yang bangsa 

Indonesia miliki. Namun, pemikirannya tidak berhenti sampai disitu saja, justru dengan 

situasi yang demikian tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia sangat besar dan tidak mudah. Hal ini terkait dengan persoalan bagaimana 

negara Indonesia dengan memanfaatkan segalam macam yang dipunyai dapat 

mewujudkan cita dan tujuan dari dibentuknya NKRI sebagaimana tertuang dalam alinea 

kedua dan keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 

 Sehubungan dengan aspek kewilayahan, persoalannya adalah bagaimana 

Pemerintah Negara Indonesia dapat menepati janjinya dalam mewujudkan negara 

Indonesia  bersatu, berdaulat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 



2 
 

darah Indonesia. Sungguh sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dihadapi, 

mengingat dalam beberapa tahun belakangan ini, negara Indonesia mendapat ujian dan 

cobaan berat terkait dengan persatuan dan kesatuan wilayah.  

 Pada dasarnya, aspek kewilayahan Indonesia dapat dikaji dari berbagai macam 

objek dan keilmuan, akan tetapi dalam tulisan ini secara spesifik hanya akan mengkaji 

salah satu bagian dari wilayah negara yaitu kawasan perbatasan dari sudut pandang ilmu 

hukum. “Mengapa kawasan perbatasan?’ dan “mengapa ilmu hukum?”. Penulis 

berpandangan bahwa situasi dan kondisi terkini di kawasan perbatasan RI belum layak 

disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia, padahal kawasan perbatasan memiliki 

nilai strategis terhadap kelangsungan negara Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini 

bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan “apa faktor penyebab utama sehingga 

kawasan perbatasan RI belum layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah 

Indonesia?”. Sementara itu, ilmu hukum difungsikan sebagai media untuk memecahkan 

persoalan atau isu hukum yang terjadi di kawasan perbatasan RI, hal ini sesuai dengan 

karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan, maksudnya output dari 

suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran yang 

dapat diterapkan.
1
 

  

Apa itu Kawasan Perbatasan RI? 

 Sebelum masuk jauh ke dalam pembahasan mengenai kawasan perbatasan RI, 

harus diberikan terlebih dahulu pemahaman komprehensif tentang kawasan perbatasan. 

Pertanyaannya adalah, “apa definisi kawasan perbatasan?, kemudian dilanjutkan dengan 

“apa itu kawasan perbatasan RI?” 

 Perlu untuk diketahui bahwa dalam Bahasa Inggris kawasan perbatasan sering 

disebut dengan border, boundary atau frontier. Dalam Bahasa Indonesia juga sering 

disebut “kawasan perbatasan” dan “wilayah perbatasan”. Tulisan ini secara tegas 

menggunakan istilah “kawasan perbatasan” dalam Bahasa Indonesia dan “frontier” 

dalam Bahasa Inggris, berikut pendapat dan dasar hukum yang mendasari pemilihan 

istilah tersebut: 

a. Martin I. Glassner memberikan pengertian perbatasan baik boundary maupun 

frontier. Boundary tampak pada peta sebagai garis-garis tipis yang menandai batas 

kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukan sebuah garis, melainkan 

sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah 

tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena 

memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan 

lapisan bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua 

negara berdekatan, sedangkan lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan 

hati-hati ruang udara mereka. Sedangkan frontier digambarkan sebagai daerah 

geografi politik dan kedalamnya perluasan negara dapat dilakukan. Frontier 

merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara 

atau lebih.
2
 

b. A.E. Moodie menyatakan bahwa boundary adalah garis-garis yang 

mendemarkasikan batas terluar dari suatu negara. Dinamakan boundary karena 

berfungsi mengikat (bound) suatu unit politik. Sedangkan frontier mewujudkan jalur-

jalur (zona) dengan lebar beraneka yang memisahkan dua wilayah berbeda negara. 

Pengaturan perbatasan harus ada supaya tidak timbul kekalutan, karena perbatasan 

merupakan tempat berakhirnya fungsi kedaulatan suatu negara dan berlakunya 

                                                             
1  Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 

22-26, 35 dan 41.  
2
  Glassner, Martin, I, 1993, Political Geography, John Wiley & Sons inc., New York, hlm.73-75. 
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kedaulatan negara lain. Dinamakan frontier karena terletak di depan (front) suatu 

negara.
3
 

c. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan 

batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu 

negara yang didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 6-nya, 

kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah negara yang terletak pada 

sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas 

wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 

d. Secara definisi terdapat perbedaan antara wilayah dan kawasan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Online mendefinisikan “wilayah” sebagai daerah (kekuasaan, 

pemerintahan, pengawasan, dsb), sedangkan “kawasan” didefinisikan sebagai daerah 

tertentu yg mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dsb. 

Jika merujuk pada UU Nomor 43 Tahun 2008, dengan jelas dibedakan definisi 

wilayah (negara) dengan kawasan (perbatasan). Wilayah (Negara) adalah salah satu 

unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, 

perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta 

ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di 

dalamnya (Pasal 1 angka 1), sedangkan kawasan (perbatasan) adalah bagian dari 

Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia 

dengan negara lain (Pasal 1 angka 6).  

 Dengan demikian, dari pendapat yang telah diuraikan di atas, istilah frontier 

lebih tepat digunakan untuk menggambarkan kawasan perbatasan, dikarenakan frontier 

dapat dimaknai sebagai daerah yang membatasi wilayah kedaulatan suatu negara yang 

berfungsi sebagai pemisah kedua negara tersebut. Selain itu, jelas terlihat bahwa makna 

“wilayah” lebih luas ruang lingkupnya dibanding “kawasan” yang lebih spesifik dan 

merupakan bagian dari wilayah. Oleh karena itu, istilah “kawasan perbatasan” lebih 

tepat daripada istilah “wilayah perbatasan” untuk digunakan dalam penelitian ini. 

 Penulis sendiri memahami kawasan perbatasan sebagai suatu kawasan yang 

berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah ditetapkan garis 

batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua atau lebih negara yang 

bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya 

kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya. 

 Berdasar pada definisi dan ruang lingkup kawasan perbatasan di atas, pada 

hakikatnya kawasan perbatasan RI adalah 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 sampai di kawasan-kawasan perbatasan NKRI 

yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam menjalankan kedaulatannya ini, Pemerintah 

Indonesia berhak melakukan apa saja (to govern itself) 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 

                                                             
3
  N Djaljoeni, 1990, Dasar-dasar Geografi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.141. 
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diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pihak atau 

negara lain.
4
 

 Untuk menambah kelengkapan pemahaman akan kawasan perbatasan RI, perlu 

diketahui juga bahwa nilai-nilai yang terkandung di kawasan perbatasan RI 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. Sedangkan asas/prinsip yang terkandung 

dalam kawasan perbatasan RI 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.
5
 

 Pemahaman komprehensif mulai dari definisi, penggunaan istilah, hakikat, nilai, 

asas dan prinsip yang terkandung dalam kawasan perbatasan RI ini sangat penting untuk 

dijadikan sebagai landasan dalam menjawab sekaligus memberikan rekomendasi 

terhadap berbagai isu hukum terkait kawasan perbatasan RI. 

 

Kondisi Kawasan Perbatasan RI Saat Ini 

 Setelah memamahi apa yang disebut dengan kawasan perbatasan RI, selanjutnya 

perlu untuk diketahui situasi dan kondisi terkini dari kawasan perbatasan RI. Perlu 

dijelaskan terlebih dahulu bahwa Republik Indonesia berbatasan langsung baik darat 

maupun laut dengan 10 negara, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, 

India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam 

dan berbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. 

 Bukan bermaksud untuk tidak mengapresiasi upaya-upaya pembangunan yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah RI terhadap kawasan perbatasan RI, akan tetapi bisa 

disebut belum ada perubahan yang siginifikan terhadap situasi dan kondisi kawasan 

perbatasan RI. Hal ini tercermin dari beberapa literatur dan hasil penelitian atau artikel 

yang dipublikasikan 5 tahun terakhir ini, hampir semuanya menyebutkan bahwa 

kawasan perbatasan RI belum layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. 

Untuk lebih jelasnya, berikut disarikan beberapa hasil penelitian yang dimaksud. 

 Pada tahun 2006, dalam sebuah penataran Hukum Internasional, Kartiko 

Purnomo, Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan Depdagri, dalam salah satu 

tulisannya memberikan realitas yang terjadi di daerah perbatasan terutama sehubungan 

dengan keberadaan pulau-pulau kecil terluar NKRI, beliau mengatakan “pulau-pulau 

kecil di wilayah perbatasan yang terpencil tersebut selama ini kurang mendapatkan 

perhatian dari pemerintah sehingga kondisinya cukup bervariasi. Pada umumnya 

kondisi pulau masih alami ada yang berupa pulau batu, karang dan pulau yang tidak 

bervegetasi serta sebagian besar tidak berpenghuni. Selain itu kawasan ini pula 

merupakan kawasan yang sulit terjangkau, dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan 

prasarana, akibatnya akses dalam pengembangan ekonomi kawasan juga berkurang”.
6
  

                                                             
4
  Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia;Harmonisasi Hukum Pengembangan 

Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, Universitas Brawijaya Press, Malang, 

hlm.83-83. 
5
  Lihat Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia…., hlm.84-103. 

6
  Kartiko Purnomo, “Kebijaksanaan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dan Permasalahnnya”, 

Departemen Dalam Negeri RI, 2006, hlm.3-4. Makalah ini disampaikan pada Penataran Singkat 

Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 

Semarang, 6-8 Juni 2006.  
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 Tahun 2007-2008, dua penulis asal Manado, Winsulangi Salidenho dan Pitres 

Sambowadile menerbitkan buku hasil penelitiannya yang berjudul “Kawasan Sangihe-

Talaud-Sitaro; Daerah Perbatasan Keterbatasan Pembatasan”. Buku ini mengulas detil 

ihwal perbatasan utara Indonesia di Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS), selain itu 

buku ini juga mengupas ihwal keterbatasan daerah kepulauan SaTaS baik aspek daratan 

maupun lautannya dan membeber kebijakan yang menjadi kendala upaya memajukan 

kawasan perbatasan utara Indonesia secara maksimal. Dilihat dari judulnya saja, dapat 

digambarkan bahwa kawasan perbatasan dalam situasi yang “terbatas”. Winsulangi dan 

Pitres menjelaskan secara singkat, pembatasan yang dimaksud terkait dengan pola 

kebijakan perbatasan yang masih terperangkap pada pola kebijakan BCA (Border 

Crossing Agreement) warisan pendekatan sekuriti konsolidasi orde baru masa lalu atau 

sebelum masa globalisasi. Itu jelas pada bidang perikanan tangkap dan perdagangan 

perbatasan. Yaitu adanya pembatasan kewenangan pemanfaatan laut serta disain dan 

pola perencanaan pembangunan yang mengorientasikan kawasan perbatasan semata 

melayani kepentingan bagian dalam wilayah Indonesia (inward looking).
7
 

 Masuk ke tahun 2009, Sehubungan dengan kondisi empiris kawasan perbatasan 

NKRI, salah satu harian terbesar di Indonesia, KOMPAS, dalam  rangka menyambut 

HUT RI ke -64, membuat sebuah liputan sangat menarik dan berbobot tentang wilayah 

perbatasan yang dijadikan headlines harian tersebut sejak tanggal 10 sampai 20 Agustus 

2009. Tema besar yang diangkat adalah “Nasionalisme Di Tapal Batas”.  Daerah-daerah 

tapal batas yang dijadikan subjek dan objek liputan antara lain Aceh, Siberut Kepulauan 

Mentawai, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimatan Barat, Pulau Miangas dan 

Marore Sulawesi Utara, Maluku Utara, Perbatasan NTT-Timor Leste, Papua Selatan 

dan Perbatasan Papua-Papua New Guinnea. Dalam setiap liputannya, digambarkan 

dengan sangat jelas  kondisi dan fakta empiris (terutama kehidupan sosial, ekonomi dan 

budaya) yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia, kesimpulan yang bisa diambil jika 

kita membaca seluruh liputan yang disajikan harian KOMPAS tersebut dan dirangkai 

dalam  satu kalimat maka yang akan terucap adalah “Nasionalisme Yang Tetap Menyala 

Diantara Keterbatasan di Perbatasan”. KOMPAS sendiri menggunakan kalimat 

“Nasionalisme Paripurna di Tapal Batas” untuk menggambarkan kondisi daerah 

perbatasan (headlines KOMPAS tanggal 21 Agustus 2009 hlm.1 dan 15).  

 Beberapa catatan yang diberikan oleh harian tersebut antara lain: (1) sebagian 

besar wilayah yang mejadi objek liputan mengalami masalah secara gradual 

menyangkut kehadiran dan peran negara, dari tidak optimalnya kehadiran hingga tidak 

berfungsinya birokrasi pusat maupun birokrasi lokal karena kurangnya teknokrat/tenaga 

profesional, tidak adanya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

budget atas sejumlah masalah; (2) Di lapangan, lemahnya kondisi infrastruktur dan 

berbagai prasarana dan sarana publik dari tingkat sama sekali tidak dibangun, sampai 

operasinya yang buruk di bawah standar, hingga kondisi terbengkalai, masalah 

minimnya infrastruktur dan fasilitas publik sumber penyebabnya karena tidak adanya 

koordinasi, tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, serta minimnya dan kurang 

strategisnya alokasi dana; (3) Lemahnya dan sikap anggap enteng kita (negara dan 

bangsa ini) akan penguatan dan pengembangan nilai-nilai dan kesadaran kebangsaan 

bukan lagi dengan slogan, tapi dengan program kreatif dan produktif. Ibarat sambil 

menyelam minum air, tanggung jawab mengembangkan dan menjaga nation building 

dan character building sesungguhnya bisa diwujudkan lewat cara-cara yang bisa juga 

produktif dari sisi ekonomi; (4) Kekhawatiran kita semua bahwa semangat nasionalisme 

                                                                                                                                                                                   

 

7  Winsulangi Salidenho dan Pitres Sambowadile, 2008, Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro; Daerah 

Perbatasan Keterbatasan Pembatasan, Fuspad, Jogjakarta, hlm. 5. 
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masyarakat (baca: kebanggaan, ketergantungan dan keterikatan pada negara) 

sebenarnya dalam kondisi kritis, sebutlah untuk wilayah NAD, Papua dan perbatasan 

NTT-Timor Leste, di sana ungkapan untuk lepas merdeka dari republik ini bukan tabu, 

inilah mengapa tugas mengawal dan membina negara kebangsaan yang paripurna benar-

benar bukan pekerjaan mudah. 

 Sepanjang tahun 2010 sampai pertengahan 2011 masyarakat Indonesia beberapa 

kali disuguhi pemberitaan terkait kawasan perbatasan, seperti pemberitaan tentang batas 

dengan 10 negara yang belum selesai
8
, hot news konflik Indonesia-Malaysia akibat 

insiden di Tanjung Berakit Kepulauan Riau yang berujung pada penahanan nelayan 

Malaysia yang kemudian “dibarter” dengan 3 aparat Indonesia yang ditahan Malaysia
9
, 

beberapa pemberitaan tentang perlunya menjaga kedaulatan di pulau terluar
10

, sampai 

pada pemberitaan tentang perlunya strategi perubahan paradigma untuk 

mengembangkan kawasan perbatasan.
11

 

 Sebagai tambahan informasi, penulis pada tanggal 19-21 September 2010 

berkunjung ke Pulau Sebatik di Kalimantan Timur, salah satu kawasan yang berbatasan 

langsung darat dan laut dengan Malaysia, selama 3 hari melakukan pengamatan di 

Pulau Sebatik, penulis berpandangan bahwa hal yang paling mengkhawatirkan adalah 

dari sisi ideologi, perubahan ideologi dari Pancasila ke ideologi negara tetangga 

dimungkinkan terjadi, indikasinya setiap hari masyarakat Pulau Sebatik lebih banyak 

mengkonsumsi bahan makanan dan minuman yang berasal dari Malaysia, pada jaman 

sebelum masuk teknologi televisi digital mereka lebih sering menonton siaran televisi 

dan radio milik Malaysia, jual beli sandang, papan dan pangan ke wilayah Malaysia 

karena akses yang lebih mudah, bekerja di perkebunan milik Malaysia bahkan 

bercakap-cakap dengan bahasa Malaysia serta mata uang Ringgit hal yang biasa atau 

mudah ditemui di kawasan tersebut dan masih banyak aspek-aspek kehidupan lainnya 

yang lebih “berkiblat” ke Malaysia daripada ke Indonesia. Jika dibiarkan tanpa 

perhatian yang serius dari stake holder yang terkait, bukan tidak mungkin ideologi 

Pancasila akan semakin tergerogoti, bukan tidak mungkin anak-anak kecil di kawasan 

perbatasan bisa menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia tetapi tidak hafal Indonesia 

Raya, sungguh suatu hal yang sangat tidak diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kawasan 

perbatasan RI sebagai benteng pertama ideologi Pancasila perlu mendapatkan perhatian 

yang sangat serius. 

 Demikian deskripsi singkat tentang situasi dan kondisi kawasan perbatasan RI 

saat ini, sebenarnya jika mau ditelusuri masih banyak literatur atau hasil penelitian yang 

mengungkapakan realitas kawasan perbatasan RI,
12

 akan tetapi dari deskripsi singkat di 

atas sudah cukup untuk diambil simpulan awal bahwa kawasan perbatasan RI belum 

layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. Penulis berpandangan ada 3 hal 

                                                             
8  Baca artikel “Batas dengan 10 Negara Belum Selesai”, Kompas Jumat 5 Februari 2010, hlm.4. 
9
  Baca artikel “Insiden Perbatasan;Tak Menanggapi, Berarti Akui Salah” dan “Insiden Tanjung 

Berakit;Di Laut Kita Penonton” Kompas Minggu 22 Agustus 2010, hlm.2 dan 10. 
10

  Baca artikel “Pulau Terluar;Panglima TNI:Jaga Kedaulatan Negara”, Kompas Kamis 27 Januari 2011, 

hlm.1. 
11

  Baca artikel “Kewilayahan;Perlu Strategi Besar Kembangkan Kawasan Perbatasan”, Kompas Kamis 

17 Maret 2011, hlm.3. 
12

  Antara lain lihat dokumen Makalah Utama Seminar Nasional “Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan 

Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Tetap Tegaknya NKRI” yang disusun oleh 

Ikatan Alumni Lemhannas Kursus Reguler Angkatan 37, disampaikan dalam rangka ulang tahun 

Lemhannas ke 45, Jakarta 30 Juni 2010, buku berjudul Batas Wilayah Negara Indonesia yang ditulis 

Suryo Sakti Hadiwijoyo (Gava Media, Yogyakarta, 2009), buku berjudul Indonesia Negara Maritim 

yang ditulis Wahyono SK (Teraju, Jakarta, 2009) dan buku berjudul Hukum Kewilayahan 

Indonesia;Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi 

Geospasial yang ditulis oleh Mahendra Putra Kurnia (Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011). 
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pokok yang menyebabkan kawasan perbatasan RI belum layak disebut sebagai “pagar 

depan”, yaitu (1) kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia, 

khususnya di kawasan perbatasan RI, (2) disharmoni hukum di kawasan perbatasan RI 

dan (3) janji Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia yang masih sebatas janji. Secara singkat dan detail, mengenai 

ketiga penyebab tersebut dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya. 

 

Kesalahan Paradigma dan Orientasi Pembangunan Kawasan Perbatasan RI 

 Kurang bijak jika berbicara paradigma dan orientasi tanpa memahami makna 

dari paradigma dan orientasi itu sendiri. Paradigma diartikan sebagai arketipe, ideal, 

model, patron, pola.
13

 Lebih dalam lagi Thomas S Kuhn memaknai paradigma ialah apa 

yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat sains, dan, sebaliknya 

masyarakat sains terdiri atas orang-orang yang memiliki suatu paradigma bersama.
14

 

Harbani Pasolong mencoba memahami makna paradigma Thomas Kuhn dengan 

menyebutkan bahwa “paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-

metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut suatu 

masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu”.
15

 Sementara itu orientasi dimaknai 

sebagai arah, jurusan, kiblat, tujuan.
16

 

 Setelah paham yang disebut paradigma dan orientasi, pembahasan berlanjut pada 

“apa yang salah dari paradigma dan orientasi pembangunan kawasan perbatasan RI?”, 

“dimana letak kesalahannya?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pantas dicermati 

pernyataan yang diberikan oleh M.Dimyati Hartono, seorang pakar Hukum Laut, terkait 

pembangunan Indonesia, dalam bukunya beliau menyatakan “…sebab utamanya adalah 

oleh karena bangsa kita tidak pernah menetapkan sebuah road map dalam 

pembangunan, tidak pernah membuat sebuah peta bumi perjalanan bangsa. Karena road 

map nasional itu tidak pernah dimiliki dan tidak pernah dipegang teguh dan tidak 

mengikat kita sebagai milestone atau benchmark pembangunan, maka setiap kali terjadi 

pergantian pemerintahan dengan mudah membuat rencana yang baru dan membuang 

yang lama”.
17

  

 Dilanjutkan pada halaman yang lain, “keberhasilan pembangunan nasional sutu 

negara akan dicapai, apabila orientasi pembangunan tersebut diletakkan secara tepat 

terutama sesuai dengan kondisi obyektif geografis negara yang bersangkutan. Kondisi 

geografis adalah kondisi obyektif yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. 

Indonesia bukanlah suatu land locked country, 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. 

Kesalahan meletakkan orientasi pembangunan inilah yang menjadi salah satu sebab 

terjadinya kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian Barat dengan bagian Timur. 

                                                             
13

  Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta,  hlm. 356. 
14

  Kuhn, Thomas S., 1993,  Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains, judul asli The Structure of 

Scientific Revolutions, diterjemahkan oleh Tjun Surjaman, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 

171.  
15

   Harbani Pasolong, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, hlm.27. 
16

  Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, op.cit., hlm.344. 
17  M.Dimyati Hartono, 2005, Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Porenbang NKRI) Menuju Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia, Lembaga Ekonomi 

Tanah Air, Jakarta, hlm.19. 
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Juga karena kesalahan menentukan orientasi pembangunan inilah, maka potensi laut 

yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat minim dimanfaatkan sehingga tidak bisa 

menjadi kekuatan bangsa yang handal untuk pembangunan negara.
18

 

 Dari penafsiran terhadap pernyataan M.Dimyati Hartono di atas, bukankah 

sudah dapat diketahui apa dan dimana yang salah dengan paradigma dan orientasi 

pembangunan kawasan perbatasan RI?. Jika belum atau kurang jelas, lihat pembahasan 

singkat tentang paradigma dan orientasi pembangunan di Indonesia dari masa ke masa  

berikut ini. 

 Sudah menjadi pola wajib semua negara di dunia bahwa rencana pembangunan 

negara tersebut dituangkan dalam sebuah master plan, blue print, grand design, rencana 

strategi atau apapun namanya, “bagaimana dengan di Indonesia?”. Sejarah mencatat 

bahwa setiap rencana pembangunan di Indonesia selalu dibuat berjangka waktu dan 

dituangkan dalam berbagai macam bentuk/nama yang ditetapkan oleh sebuah peraturan 

perundang-undangan. Pada masa orde baru rencana pembangunan ditetapkan dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dikonkritkan dalam Rencana 

Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Awal masa orde reforrmasi, GBHN masih 

digunakan sebagai pedoman rencana pembangunan yang dituangkan dalam Program 

Pembangunan Nasional (Propenas) dan diperinci dalam Rencana Pembangunan 

Tahunan (Repeta) yang kemudian sejak tahun 2004 nomenklatur rencana pembangunan 

berubah menjadi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).  

 Untuk mencari letak kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan 

Indonesia, ada baiknya untuk dilihat satu persatu dari masing-masing rencana 

pembangunan tersebut, setidaknya melihat pada tujuan dan sasaran pembangunan di 

masa itu. Dimulai dengan Repelita I (1969/70-1973/74) yang ditetapkan melalui 

Keppres Nomor 319 Tahun 1968 dimana tujuan dan sasaran pembangunannya 

adalah:”… disusunlah Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang bertudjuan untuk 

menaikkan taraf kehidupan Rakjat banjak dan jang sekaligus meletakkan dasar-dasar 

jang kuat bagi Pembangunan Nasional dalam tahap-tahap jang berikutnja. Adapun 

sasaran pembangunan jang hendak ditjapai sangatlah sederhana, jaitu: pangan, sandang, 

perbaikan prasarana, perumahan Rakjat, perluasaan lapangan pekerdjaan dan kesedjahteraan 

rochani. Dalam melaksanakan pembangunan ini maka titik beratnja dipusatkan pada 

bidang pertanian”.
19

 Repelita II (1974/75-1978/79) yang ditetapkan melalui Keppres 

Nomor 11 Tahun 1974 dimana tujuan pembangunannya adalah: pertama meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat, kedua meletakkan landasan yang kuat 

untuk tahap pembangunan berikutnya. Sementara itu, sasaran dari Repelita II adalah: 

Pertama,  tersedianya  pangan  dan  sadang yang serba cukup, dengan mutu yang 

bertambah baik dan terbeli oleh masyarakat umumnya. Kedua, tersedianya bahan-

bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk 

kepentingan rakyat banyak. Ketiga, keadaan prasarana yang makin meluas dan 

sempurna. Keempat, keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih merata. 

Kelima, meluasnya kesempatan kerja.
20

 

 Repelita III (1979/80-1983/84) yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 7 

Tahun 1979 menetapkan tujuan dari pembangunan waktu itu adalah meningkatkan taraf 

hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil dengan 

                                                             
18

  Ibid., hlm.21-22. 
19

  Lihat lampiran Keppres Nomor 319 Tahun 1968. Ditulis sesuai dengan EYD yang berlaku saat itu, 

dokumen Repelita I diunduh dari www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.30 

WIB. 
20

  Lihat lampiran Keppres Nomor 11 Tahun 1974. Dokumen Repelita II diunduh dari 

www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.30 WIB. 
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harapan akan tercipta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada 

terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
21

 Repelita IV (1984/85-1988/89), Keppres 

Nomor 21 Tahun 1984, menetapkan tujuan yang sama dengan Repelita III dengan sasaran 

pembangunan bidang ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian untuk 

melanjutkan usaha-usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri 

yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun 

ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya.
22

 Demikian 

juga dengan Repelita V (1989/90-1993/94, Keppres Nomor 13 Tahun 1989), tujuannya 

masih sama dengan menetapkan sasaran-sasaran tertentu di bidang ekonomi, agama, 

politik dan pertahanan-keamanan sebagai upaya menciptakan landasan yang mantap 

bagi bangsa Indonesia untuk memasuki awal dari proses tinggal landas mulai Repelita 

VI.
23

  

 Memasuki Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua, Repelita VI 

(1994/95-1998/99, Keppres Nomor 17 Tahun 1994) disusun tujuan Pembangunan 

Jangka Panjang Kedua adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta 

sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju 

masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sasaran umumnya, terciptanya kualitas 

manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana 

tenteram dan sejahtera lahir batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 

yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba 

berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan 

masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Esa.
24

 

 Membaca deskripsi singkat di atas, pertanyaannya adalah “apakah kawasan 

perbatasan menjadi salah satu prioritas pembangunan pada jaman orde baru?”. 

 Awal era reformasi, nomenklatur Repelita tidak digunakan lagi, sebagai 

gantinya, pedoman pembangunan di Indonesia dituangkan dalam Propenas yang 

ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 untuk pembangunan jangka waktu tahun 

2000-2004. Visi-misi yang tercantum dalam GBHN Tahun 1999-2004 menjadi dasar 

tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pantas untuk dicermati, bahwa 

pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas dalam rencana 

pembangunan nasional.
25

  

 Waktu terus berjalan hingga pada tahun 2004 terjadi lagi perubahan nomenklatur 

rencana pembangunan nasional seiring diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanahkan 

dibuatnya di tingkat nasional/pusat dan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan 

Tahunan Nasional/Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sistem ini dipakai sampai 

                                                             
21

 Lihat lampiran Keppres Nomor 7 Tahun 1979. Dokumen Repelita III diunduh dari 

www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.40 WIB. 
22

 Lihat lampiran Keppres Nomor 21 Tahun 1984. Dokumen Repelita IV diunduh dari 

www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.46 WIB. 
23

  Lihat lampiran Keppres Nomor 13 Tahun 1989. Dokumen Repelita V diunduh dari 

www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.50 WIB. 
24

 Lihat lampiran Keppres Nomor 17 Tahun 1994. Dokumen Repelita VI diunduh dari 

www.bappenas.go.id pada hari Kamis 21 April 2011 jam 22.55 WIB. 
25

  Lihat GBHN 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) Bab IV butir G. Pembangunan Daerah, 1.h. 

yang menyebutkan “Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di Kawasan Timur 

Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan berlandaskan pada prinsip 

desentralisasi dan otonomi daerah". 
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sekarang, sehubungan kawasan perbatasan, melanjutkan yang sudah ada dalam 

Propenas, pembangunan kawasan perbatasan RI tetap menjadi salah satu prioritas dalam 

sistem pembangunan nasional periode ini. Cermati lampiran dari UU Nomor 17 Tahun 

2007 tentang RPJPN 2005-2025, dimana salah satu bagian dari lampiran tersebut 

dengan tegas menyatakan “...mengamanahkan agar merubah orientasi pembangunan 

kawasan perbatasan, dari yang inward looking menjadi outward looking, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara 

tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan 

yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan. Perhatian khusus 

diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput 

dari perhatian..”.
26

 

 Demikian halnya dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-

2014 yang mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal, kawasan strategis dan 

cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah 

rawan bencana yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan pengembangan 

wilayah laut. 

 Pada akhirnya, memperhatikan uraian singkat di atas, mulai dari pendapat yang 

dilontarkan oleh M.Dimyati Hartono dan memperhatikan tujuan dan sasaran 

pembangunan nasional dari masa ke masa, maka simpulan awal yang diperoleh adalah 

bahwa memang telah terjadi kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan yang 

menyebabkan kawasan perbatasan RI hingga saat ini disebut belum layak sebagai 

“pagar depan” wilayah NKRI. Kesalahan paradigma dan orientasi tersebut utamanya 

terjadi pada periode orde lama dengan Repelita-nya yang kurang memperhatikan 

kawasan perbatasan RI sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Kalaupun 

ada, perhatian tersebut sangat minim dan bersifat parsial.
27

 Kesadaran akan arti penting 

kawasan perbatasan baru mulai tampak nyata pada saat era reformasi.  

 Ketidakpahaman pejabat Pemerintahan RI akan ruang negara juga menjadi 

bagian dari kesalahan paradigma ini. Simak pernyataan Wahyono SK tentang hal ini, 

“…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…”.
28

 

 

Disharmoni Hukum Kawasan Perbatasan RI 

 Berikutnya adalah, disharmoni hukum sebagai salah satu penyebab kondisi 

“terpuruknya” kawasan perbatasan RI. Bagaimana tidak terjadi disharmoni hukum jika 

peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan perbatasan berjumlah 13 buah, 

ditambah setidaknya terdapat 12 kelembagaan di tingkap pusat dan daerah yang 

memiliki kewenangan dan kompetensi terhadap kawasan perbatasan. 

                                                             
26

  Lebih lengkapnya lihat lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 bagian lampiran, antara lain Sub-bab II.1. 

(Kondisi Saat ini) Point H (Wilayah dan Tata Ruang) nomor 4, hlm. 19, Sub-bab II.2. (Tantangan) 

Point F (Pertahanan dan Keamanan) nomor 2, hlm, 30, Sub-bab IV.1.2. (Mewujudkan Bangsa yang 

Berdaya-saing) Point D (Sarana Prasarana yang Memadai dan Maju) nomor 30, hlm. 55, Sub-bab 

IV.1.5. (Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan) nomor 4, hlm. 66 dan Sub-

bab IV.1.7. (Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan 

Berbasiskan Kepentingan Nasional) nomor 4, hlm. 75. 
27

  Berdasarkan penelusuran bahan hukum, ditemukan salah satu peraturan perundang-undangan yang 

secara substansi terkait pembangunan kawasan perbatasan yaitu Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 

1994 tentang Badan Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Kalimantan. 

Secara substansi Keppres ini hanya mengatur pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia 

di Kalimantan. 
28

  Wahyono S.K, 2009, Indonesia Negara Maritim, Teraju, Jakarta, hlm.45. 
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 Ketiga belas peraturan tersebut adalah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 6 

Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2007 

tentang RPJPN 2005-2025, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU 

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

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 Badan Koordinasi Keamanan Laut, Perpres Nomor 5 

Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Melihat daftar peraturan perundang-undangan 

tersebut, dapat ditafsirkan bahwa payung hukum yang banyak dan pengaturan secara 

parsial justru menjadi berimbas kepada implementasi dari aturan hukum tersebut 

menjadi tidak efektif dan efisien. 

 Perhatikan juga kondisi kelembagaan terkait kawasan perbataan RI, banyak 

sekali lembaga yang terlibat di dalamnya. Lembaga/badan tersebut antara lain 

perbatasan Indonesia-Malaysia yang ditangani 3 lembaga, perbatasan Indonesia-PNG 

yang ditangani 2 lembaga, perbatasan Indonesia-Timor Leste yang ditangani 2 lembaga, 

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

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

Lembaga/badan tersebut ditambah lagi dengan instansi-instansi yang berada di bawah 

kementerian seperti Asdep 3/IV yang mengurusi Tata Ruang Pertahanan dan Wilayah 

Perbatasan (Kementrian Dalam Negeri RI, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau 

Kecil (Kementrian Kelautan dan Perikanan), kemudian ada juga Asdep1/V Urusan 

Wilayah Perbatasan (Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal). Tidak cukup itu 

saja, Masih ada lagi badan/lembaga yang berada di daerah seperti Badan Pengelola 

Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur 

(BPKP2DT-Provinsi Kalimantan Timur), Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan 

Kerjasama (BPKPK-Provinsi Kalimantan Barat) dan Badan Perbatasan dan Kerjasama 

Luar Negeri (BPKLN-Provinsi Papua).  

 Dalam kondisi banyak lembaga/badan yang berwenang dan berkompeten 

terhadap kawasan perbatasan menimbulkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, 

benturan program kerja dan koordinasi yang sulit, belum lagi faktor ego sektoral yang 

sampai saat ini masih terjadi di jajaran lembaga kenegaraan RI. Semuanya berimbas 

pada tidak efektif dan efisiennya kinerja dari lembaga/badan tersebut, ujung-ujungnya 

perkembangan kawasan perbatasan tidak menunjukkan perubahan yang siginifikan dari 

tahun ke tahun. 

 Untuk lebih meyakinkan, berikut contoh disharmoni hukum yang terjadi pada 

kawasan perbatasan RI. Fokus diarahkan kepada ketua atau koordinator dari masing-

masing lembaga/badan. Hampir semua lembaga/badan secara tegas memosisikan diri di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Untuk lembaga daerah berada 

di bawah kepala daerah. Tetapi coba perhatikan 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 
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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). Sebuah kondisi yang 

tidak boleh dibiarkan, perlu harmonisasi kelembagaan.
29

 

 Simpulan awal dari deskripsi singkat mengenai kondisi pengaturan dan 

kelembagaan terkait kawasan perbatasan di atas adalah berupa pertanyaan “peraturan 

apa yang dipakai dan siapa yang berwenang apa dimana?”. Wajib diketahui juga bahwa 

secara teoritis banyaknya pengaturan dan kelembagaan terhadap satu objek merupakan 

salah satu penyebab timbulnya disharmoni hukum.
30

 

 

Kawasan Perbatasan RI:Kesabaran Tak Berbatas Menanti Janji Sebatas Janji 

 Penyebab ketiga terpuruknya kawasan perbatasan RI adalah janji Pemerintah RI 

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang 

masih sebatas janji. Sebelum membahas lebih dalam, perlu untuk dipahami dulu makna 

dari frase “janji Pemerintah RI”, karena hal ini sangat penting untuk memahami secara 

keseluruhan makna dari frase “kawasan perbatasan RI:kesabaran tak berbatas menanti 

janji sebatas janji”. 

 Tesaurus Bahasa Indonesia memaknai “janji” sebagai sebuah “komitmen”, 

“komitmen” sendiri dimaknai sebagai “tanggung jawab”, “kewajiban”.
31

 Dalam 

terminologi hukum ketatanegaraan tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai 

dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (commitment) dan 

status dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Menurut Herbert J.Spiro 

(Responsibility in Government; Theory and Practice, 1969), responsibility dapat 

diartikan sebagai accountability (perhitungan), sebagai obligation (kewajiban) dan 

sebagai cause (penggerak, acts). Accountability menunjukkan sejauh mana seorang 

pelaku pemerintahan mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan 

kepadanya, menurut cara, alat dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, 

terlepas apakah ia menyetujui perintah itu atau ia merasa terpaksa, dipaksa, harus atau 

karena tiada pilihan dan dalam pada itu ia harus menerima resikonya. Obligativeness 

atau obligedness menunjukkan sejauh mana seorang pelaku pemerintahan menepati, 

menunaikan dan memenuhi janji (pledge, commitment, sense of duty), lahir dari 

kesepakatannya kepada Tuhan, alam, masyarakat dan dirinya sendiri pada suatu saat, 

sedia menunaikan kewajiban-kewajiban yang lahir atau akibat dari status (kedudukan, 

posisi) sebagai pemerintah dan sejauh mana ia bersedia memikul sanksi, dampak atau 

resikonya. Causativeness menunjukkan sejauh mana tingkat kepedulian yang 

menggerakkan seorang pelaku pemerintahan terlepas dari dari (tinggi-rendah) statusnya 

atau jabatannya untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri (freies ermessen, discretion) 

berdasarkan pilihan bebas (free will) dalam menghadapi suatu masalah atau perubahan 

dan siap menanggung segala resiko atau akibatnya.
32

 

 Archie B. Carroll (Managing Corporate Social Responsibility, 1977), memiliki 

pendapat yang sama dengan Spiro, hanya saja Carroll menggunakan kata 

Responsiveness (anticipatory, preventive – pemerintahan yang responsif atau antisipatif, 

                                                             
29

  Untuk lebih lengkapnya mengenai disharmoni hukum yang terjadi di kawasan perbatasan RI lihat 

Mahendra Putra Kurnia, op.cit., hlm. 104-130. 
30

  Lihat pendapat L.M. Gandhi tentang penyebab timbulnya disharmoni hukum dalam Kusnu 

Goesniadhie S, 2010, Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, 

Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang, hlm.18-19. 
31  Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, op.cit., hlm.215 dan 258. 
32

  Taliziduhu Ndraha, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 

hlm. 87-88. 
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Tanggung Jawab 

Sebagai Input 

(Janji) 

Penepatan 

Janji 

Tanggung Jawab 

Sebagai Output 

(Bukti) 

bukan yang reaktif). Responsbility Herbert J. Spiro dan Responsiveness Carroll pada 

dasarnya memiliki kesamaan maksud. Pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah 

input dan selangkah lagi dari tanggung jawab sebagai output adalah percaya sebagai 

outcome pertanggungjawaban.
33

 

Bagan 1. Tanggung Jawab Sebagai Input dan Output
34
 

 

 

 
 

 Berdasarkan pemahaman di atas, dapat dilihat bahwa terdapat korelasi erat 

antara “janji” dengan “tanggung jawab”, sehingga dalam tulisan ini “janji” adalah 

tanggung jawab dari Pemerintah RI untuk memenuhi/menepati janjinya dalam rangka 

mewujudkan Indonesia yang bersatu dan berdaulat serta melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan UUD NRI 1945. Secara khusus terkait kawasan perbatasan RI, adalah 

tanggung jawab dari Pemerintah RI untuk menepati janjinya memajukan dan 

mempercepat pembangunan dan menjadikan kawasan perbatasan RI layak disebut 

sebagai “pagar depan” wilayah RI sebagaimana tercantum dalam UU SPPN, UU 

RPJPN dan Perpres RPJMN. 

 Setelah memahami makna “janji”, pertanyaannya adalah “apakah Pemerintah RI 

telah menepati janjinya untuk memajukan dan mempercepat pembangunan dan 

menjadikan kawasan perbatasan RI layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah RI?”. 

Melihat bukti empiris kawasan perbatasan RI saat ini, bisa ditegaskan bahwa 

Pemerintah RI belum sepenuhnya menepati janjinya. “Mengapa belum ditepati 

janjinya?”, tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain penulis berpandangan bahwa 

belum ditepatinya janji Pemerintah RI terhadap kawasan perbatasan erat kaitannya 

dengan kesalahan paradigma dan lemahnya pemahaman konsepsi ruang negara yang 

dimiliki oleh pejabat negara ini sebagaimana telah diungkap pada sub-bab sebelumnya. 

 Ironisnya, kawasan perbatasan RI, dalam hal ini masyarakat yang hidup dan 

tinggal di kawasan perbatasan RI, seolah-olah nrimo dan pasrah terhadap situasi dan 

kondisi yang mereka alami. Sampai sejauh ini, belum pernah ada gerakan massa, 

semacam people power yang mengatasnamakan kawasan perbatasan RI untuk meminta 

pertanggungjawaban kepada Pemerintah RI agar memenuhi janjinya. Kalaupun ada 

gerakan semacam itu lebih berskala kecil, parsial dan kurang mewakili keseluruhan 

kawasan perbatasan RI. Anggota DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat juga terkesan lip 

service without real action. Beberapa penelitian dan rekomendasi dari kalangan 

perguruan tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat juga terkesan “setengah hati” 

ditanggapi. Kondisi inilah yang menurut penulis bahwa masyarakat kawasan perbatasan 

RI cukup sabar menanti Pemerintah RI menepati janji-janjinya. Sungguh sebuah kondisi 

“kesabaran tak berbatas menanti janji sebatas janji”. Atau jangan-jangan demikianlah 

karakter yang dimiliki oleh bangsa ini, “sabar tak berbatas”. Benar adanya, bahwa sabar 

memang tidak ada batasnya, tetapi bukankah setiap warga negara dimanapun berada 

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang layak?, dan 

itu adalah tanggung jawab dari negara untuk mewujudkannya. Sungguh ironis. 

  

 

                                                             
33

  Ibid., hlm. 88. 
34

  Ibid., hlm. 117. 
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Langit Cerah di Atas Kawasan Perbatasan RI 

 Menjadi tidak bijak jika hanya mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh negara Indonesia tanpa memberikan solusi preskriptif yang progresif-

aplikatif. Sebagaimana telah diketahui bahwa kesalahan paradigma dan orientasi 

pembangunan, disharmoni hukum dan persoalan penepatan janji adalah masalah utama 

kawasan perbatasan RI, oleh karena itu terhadap ketiganya diperlukan langkah-langkah 

positif untuk mengatasinya. Secara singkat, langkah-langkah tersebut adalah merubah 

paradigma dan orientasi pembangunan, melakukan harmonisasi hukum dan segera 

melaksanakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI.  

 Merubah paradigma adalah pekerjaan yang tidak mudah, dari ketiga langkah 

yang tersebut di atas, hal inilah yang dianggap paling sulit dan mendasar. Harmonisasi 

hukum dan penepatan janji pembangunan kawasan perbatasan RI tidak akan pernah 

terwujud jika paradigma berpikirnya masih memakai pola lama. Merubah paradigma 

disini berarti merubah cara pandang, merubah nilai dasar, merubah pola pikir, merubah 

sistem dan metode pembangunan yang selama ini digunakan menjadi paradigma baru. 

Perubahan paradigma ini tidak saja ditujukan kepada pemerintahan RI (eksekutif dan 

legislatif), tetapi juga ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. 

Karena percuma saja jika perubahan paradigma hanya terjadi di kalangan pemerintahan 

saja (walaupun ini yang utama), akan tetapi masyarakatnya tidak berubah pola pikirnya. 

Pekerjaan yang sulit tapi bukan tidak mungkin. 

 “Sebenarnya perubahan paradigma dan orientasi pembangunan seperti apa yang 

dimaksud?”. Penulis sangat terinspirasi dengan pendapat-pendapat M.Dimyati Hartono 

soal perubahan paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia. Beliau menyatakan 

bahwa diperlukan perubahan orientasi pembangunan dari land base oriented menjadi 

archipelagic base oriented sekaligus meletakkan road map pembangunan serta 

memberi semangat baru dengan paradigma baru berupa restorasi yang disebut 

“paradigma pelurusan perjuangan bangsa”.
35

 Terinpisrasi pernyataan tersebut, 

paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia saat ini memang perlu 

dirubah/diluruskan/direstorasi menjadi paradigma pembangunan nasional Indonesia 

yang memperhatikan faktor kesejarahan, kesadaran ruang dan kesadaran garis batas 

untuk menentukan orientasi pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna.  

 Secara kesejarahan Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari yang besar, 

keberadaan Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Gowa-Tallo, Ternate-Tidore dan lain-lain 

sudah cukup memberi bukti bahwa Bangsa Indonesia pernah berjaya dan disegani 

dengan menguasai dan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki. Ingat pula 

perjuangan panjang dan melelahkan di forum internasional untuk memperjuangkan 

konsep Deklarasi Juanda 1957 yang akhirnya diterima, diakui dan dicantumkannya 

konsep archipelagic state dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pun demikian dengan 

amanah Presiden RI pertama Ir.Soekarno dalam Resepsi Pembukaan Munas Maritim I 

tanggal 23 Sepetember 1963, pada waktu itu Bung Karno mengatakan “…simbolik jang 

berarti bahwa negara hanjalah bisa mendjadi kuat djikalau dia djuga mengawini 

lautan…djikalau negara di Indonesia ingin menjadi kuat sentausa sedjahtera, maka ia 

harus kawin dengan laut..kita satu persatu, seorang demi seorang harus mengetahui 

bahwa Indonesia, ia tidak bisa menjadi kuat sentosa sedjahtera djikalau tidak menguasai 

samudra, djikalau kita tidak kembali mendjadi bangsa samudra, djikalau kita tidak 

kembali mendjadi bangsa bahari, bangsa pelaut, sebagai kita kenal pada djaman 

bahari”.
36

 

                                                             
35  M.Dimyati Hartono, op.cit., hlm.35-36. 
36

  Dokumen Departemen Angkatan Laut RI, 1965, “Doktrin Perdjuangan Angkatan Laut RI;Eka Casana 

Jaya”, hlm. 26-27. Ditulis sesuai ejaan aslinya. 
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 Melihat sejarah panjang “kedekatan” bangsa Indonesia dengan laut, tentunya 

sangat aneh jika paradigma dan orientasi pembangunan nasional Indonesia tidak 

diarahkan kesana. Oleh karena itu, faktor kesejarahan tersebut ditambah dengan 

kesadaran akan takdir dan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan YME berupa 

wilayah lautan yang sangat luas, sudah cukup untuk mengarahkan paradigma 

pembangunan nasional berupa pembangunan nasional yang memanfaatkan dan 

memaksimalkan potensi yang sudah tersedia di negara ini yang berorientasi kepada 

negara kepulauan (arhipelagic base oriented). 

 Sekali lagi ditegaskan bahwa bukan pekerjaan mudah merubah paradigma dan 

orientasi tersebut, tetapi bukan tidak mungkin. Seminar-seminar, lokakarya-lokakarya, 

penelitian-penelitian, pembentukan hukum yang efektif-efisien diyakini merupakan 

metode yang tepat sebagai upaya melakukan perubahan paradigma dan orientasi 

pembangunan tersebut. “Kapan misi perubahan tersebut akan tercapai?”, hanya Tuhan 

yang tahu jawabannya, akan tetapi jika disertai niat yang baik, usaha yang keras dan doa 

yang selalu terpanjatkan, bukan tidak mungkin sebentar lagi Bangsa Indonesia “kembali 

ke jalur pembangunan yang benar”. Setidaknya hal ini telah tercermin dalam UU 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, yang mengamanahkan agar merubah 

orientasi pembangunan kawasan perbatasan, dari yang inward looking menjadi outward 

looking. 

 Setelah perubahan paradigma dan orientasi pembangunan, berikutnya adalah 

harmonisasi hukum. “Apa itu harmonisasi hukum?” dan “mengapa harmonisasi 

hukum?” serta “bagaimana konkritnya harmonisasi hukum tersebut?”. Harmonisasi 

hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, 

hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk 

merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara 

norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum 

dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.
37

 

 Pendapat lain tentang harmonisasi diungkapkan oleh Wicipto Setiadi, menurut 

beliau pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, 

memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-

undangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, 

sederajat maupun yang lebih rendah dan hal-hal lain selain peraturan perundang-

undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang 

tindih (overlapping).
38

 

 Berdasarkan pendapat di atas, pemahaman terhadap harmonisasi hukum dalam 

tulisan ini adalah kegiatan ilmiah hukum berupa upaya penyelarasan berbagai 

kepentingan, penyesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi, sederajat, lebih 

rendah dan norma non-hukum serta upaya pengefektifan dan pengefisiensian dari suatu 

konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan maupun peraturan-perundang-

undangan yang sudah ada. Maksud dari penyelarasan berbagai kepentingan disini 

adalah bahwa seringkali banyak kepentingan yang muncul dalam proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan, dengan harmonisasi hukum inilah berbagai kepentingan 

tersebut diselaraskan dan disamakan. Penyesuaian dengan norma hukum yang lebih 

tinggi, sederajat atau dibawahnya dimaksudkan untuk menghindari pertentangan norma 

hukum dan tumpang tindih pengaturan. Selain itu, dalam harmonisasi hukum juga 

                                                             
37  Goesniadhie S, Kusnu, op.cit., hlm.9. 
38

  Wicipto Setiadi, “Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan 

Perundang-undangan”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.2 Juni 2007, hlm. 48. 
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dilakukan penyesuaian dengan norma-norma non-hukum seperti norma agama, norma 

kesusilaan, norma kesopanan atau bahkan dengan norma-norma tidak tertulis yang 

tumbuh berkembang di masyarakat. Pengefektifan yang dimaksud dalam harmonisasi 

hukum adalah upaya untuk membuat konsepsi rancangan peraturan perundang-

undangan tersebut tepat sasaran, sedangkan efisiensi lebih ke arah bahwa konsepsi 

rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tepat guna. 

 “Mengapa harmonisasi hukum diperlukan?”, sebagaimana telah diulas pada sub-

bab sebelumnya, bahwa terlalu banyaknya aturan dan kelembagaan terkait kawasan 

perbatasan RI justru menyebabkan “terpuruknya” kawasan perbatasan RI. Disharmoni 

hukum di kawasan perbatasan RI terjadi baik secara peraturan perundang-undangan dan 

secara kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum agar tercipta 

pengaturan dan kelembagaan terkait pembangunan kawasan perbatasan RI yang 

komprehensif, selaras, terpadu, terintegrasi, berbasis teknologi, efektif dan efisien.  

 Harmonisasi hukum ini dikonkritkan dengan sebuah konsep pembaharuan 

hukum berupa ide satu aturan satu lembaga (one regulation one body). Ide satu aturan 

berupa pembentukan satu aturan dengan nama UU Wilayah NKRI dimana kawasan 

perbatasan masuk sebagai bagian dari wilayah Indonesia. UU ini secara substansial 

mengatur status hukum, hak dan kewajiban yang terkandung dalam wilayah Indonesia 

secara keseluruhan mulai dari laut, darat dan udara/ruang angkasa bahkan sampai yang 

di bawah tanah atau dasar laut sekalipun. 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. Tentu saja, 

kehadiran UU ini akan membawa akibat hukum berupa tidak diberlakukannya lagi 

beberapa peraturan seperti UU Wilayah Negara, UU Perairan Indonesia, Perpres 

Pengelolaan Pulau Kecil Terluar dan beberapa aturan hukum lainnya dikarenakan secara 

materi muatan semuanya sudah masuk dalam UU Wilayah NKRI ini. 

 Sementara itu, ide satu lembaga dikonkritkan dengan pembentukan Badan 

Nasional Kawasan Perbatasan RI (BNKP RI). Badan yang dikategorikan Lembaga 

Pemerintah Non-Kementerian Negara (LPNKN) ini nantinya akan dibentuk di tingkat 

pusat dan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Badan ini 

akan menjadi badan tunggal yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan terhadap 

pembangunan kawasan perbatasan RI. Tentu saja, badan ini didesain tidak untuk 

menjadi badan super body, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya 

badan ini tetap berkoordinasi dengan kementrian atau lembaga-lembaga lain terkait 

pembangunan kawasan perbatasan, dan juga berkoordinasi dengan TNI dan aparat 

penegak hukum yang ada di negeri ini. Sama halnya dengan UU Wilayah NKRI, 

keberadaan BNKP RI ini juga menimbulkan akibat hukum berupa dihapuskannya atau 

diintegrasikannya beberapa lembaga terkait kawasan perbatasan yang telah ada saat ini. 

 Pada akhirnya, yang menjadi tujuan dari ide satu aturan satu lembaga ini adalah 

terciptanya aturan hukum dan kelembagaan terkait pembangunan kawasan perbatasan 

RI yang komprehensif, selaras, terpadu, terintegrasi, berbasis teknologi, efektif dan 

efisien. 

 Pembahasan terakhir menyangkut penepatan janji dari Pemerintah RI untuk 

melaksanakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI agar layak disebut 

sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. Sebenarnya, tanpa harus menunggu 

berubahnya paradigma dan orientasi pembangunan secara total atau menunggu ide satu 

aturan satu lembaga terealisasi, percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI dapat 

dilakukan secara bertahap dengan target-target tertentu yang tentu saja harus dipatuhi 
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dan dipenuhi. Bukankah UU SPPN, UU RPJPN dan Perpres RPJMN telah 

mengamanahkan untuk itu?. Keseriusan bernegara dipertaruhkan disini. Bagi pejabat 

negara, integritas, kredibilitasnya dan kepercayaan masyarakat kepadanya dipertaruhkan 

dengan kemampuannya dalam menepati janji-janji yang telah mereka perjanjikan 

sebelumnya. 

 Intinya, jangan biarkan kawasan perbatasan RI/masyarakat kawasan perbatasan 

RI mendapatkan janji-janji yang hanya sebatas janji, jangan biarkan mereka hidup 

dalam kesabaran yang tidak berbatas, mereka warga negara Indonesia, mereka adalah 

orang yang siap mati demi membela kejayaan negeri ini, jangan sia-siakan mereka. 

Terlebih dari itu, patut diwaspadai bahwa beberapa kawasan perbatasan RI menyimpan 

potensi konflik dan bisa saja beralih ke pangkuan kedaulatan negara lain, oleh karena 

itu, jangan biarkan wilayah Indonesia lepas dari cengkeraman “Sang Garuda” karena 

kurangnya perhatian terhadap kawasan perbatasan, semua harus dibela mati-matian, 

dengan darah sekalipun. 

 Demikianlah pembahasan singkat terhadap situasi dan kondisi di kawasan 

perbatasan RI, jika diibaratkan saat ini sedang “mendung” atau “awan gelap” yang 

menyelimuti di atas langit kawasan perbatasan RI, diharapkan tulisan sederhana ini 

dapat menjadi jalan menuju terciptanya “langit cerah di atas kawasan perbatasan RI”. 

Maju Terus Indonesiaku. 

 

Penutup 

 Kesimpulan yang dapat diberikan terkait dengan situasi dan kondisi kawasan 

perbatasan RI saat ini adalah: 

1. Kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia, disharmoni hukum di 

kawasan perbatasan RI dan janji Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang masih sebatas janji adalah 

penyebab utama dari keterpurukan kawasan perbatasan RI sehingga belum layak 

disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. 

2. Perubahan paradigma pembangunan berupa pemanfaatan potensi yang dimiliki dan 

perubahan orientasi pembangunan dari land base oriented menjadi archipelagic base 

oriented, harmonisasi hukum berupa konsep pembaharuan hukum yang dikonkritkan 

dengan ide satu aturan satu lembaga yang disertai dengan penekanan agar segera 

dilakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan RI merupakan upaya-upaya 

yang harus segera dilakukan jika ingin menjadikan kawasan perbatasan RI layak 

disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. 

 Adapun saran aplikatif yang dapat diberikan adalah: 

1. Semangat positif progresif rela berkorban segenap bangsa Indonesia diperlukan 

sebagai daya dukung utama dalam menjadikan kawasan perbatasan RI layak disebut 

sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia. Semua harus menempatkan kepentingan 

negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, terdengar klasik dan 

standar, tetapi memang semangat progresif rela berkorban demi bangsa dan negara 

inilah yang menjadi “bahan bakar” untuk kejayaan bangsa dan negara. Tanamkan 

nasionalisme dan rasa cinta tanah air sejak dini kepada generasi sekarang, karena 

kelak merekalah yang akan memimpin negeri ini.  

2. Kepada masyarakat kawasan perbatasan diharapkan untuk terus dan lebih nyaring 

lagi dalam menyuarakan aspirasi hak yang dimiliki, tentu saja penyaluran aspirasi 

tersebut harus dalam koridor yang dibenarkan. Anarkisme bukan jalan yang bijak. 

3. Kepada para pemangku jabatan di negeri ini, patut merenungi kembali makna dari 

jabatan yang diberikan kepadanya adalah amanah dari Tuhan YME, dari bangsa dan 
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negara ini dan dari seluruh masyarakat Indonesia, berbuatlah demi kejayaan bangsa 

dan negara ini.  

4. Kepada kalangan akademisi diharapkan tidak pernah lelah memberikan 

sumbangsihnya untuk memajukan peradaban dengan ide, pikiran, konsep dan tenaga 

demi kejayaan bangsa dan negara ini. 
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