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Abstraksi 

Pendekatan pertahanan-keamanan dan kesejahteraan merupakan kunci utama dalam 
pembangunan kawasan perbatasan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan 
NKRI. Kekayaan sumber daya alam dan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas 
merupakan faktor pendukung utama kedua pendekatan tersebut. Pada akhirnya, 
perubahan paradigma pembangunan diikuti dengan penyederhanaan aturan dan 
kelembagaan serta pemanfaatan teknologi merupakan strategi jitu, efektif, efisien dan 
aplikatif yang dapat memaksimalkan segala kekuatan dan memanfaatkan peluang 
serta meminimalkan kelemahan dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap 
keutuhan dan kedaulatan NKRI. 
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A. Pendahuluan 

 Kawasan perbatasan memegang peranan penting bagi keberlangsungan 

sebuah negara, demikian juga bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

memiliki wilayah yang sangat luas, baik yang berada di bawah kedaulatan penuh 

maupun hak berdaulat. Diibaratkan sebuah rumah, kawasan perbatasan adalah “pagar 

depan” dari rumah tersebut. Tentu saja diperlukan “pagar” yang kokoh, kuat dan 

tangguh untuk melindungi rumah tersebut dari segala macam ancaman yang dapat 

membahayakan stabilitas rumah tersebut. 

 Sebelum lebih jauh membahas kawasan perbatasan, ada baiknya jika dipahami 

terlebih dahulu istilah, definisi dan urgensi dari kawasan perbatasan. Dalam berbagai 

literatur, media ilmiah lainnya atau media massa, penyebutan “perbatasan” sering 

didahului dengan kata “kawasan” atau “wilayah” atau “daerah”, penyebutan dalam 

Bahasa Inggris pun beragam, “frontier”, “border”, “boundary” secara umum dapat 

diartikan sebagai perbatasan. Untuk mengurangi bias pemahaman akibat perbedaan 
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penyebutan, karya ilmiah ini secara tegas menggunakan istilah “kawasan perbatasan” 

(bahasa Indonesia) dan “frontier” (bahasa Inggris).1 

 Berikutnya adalah pemahaman terhadap definisi kawasan perbatasan, Martin I. 

Glassner memberikan pemahaman 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 

 Mahendra Putra Kurnia memberikan definisi kawasan perbatasan sebagai suatu 

kawasan yang berbatasan dengan wilayah negara lain sebagaimana sebelumnya telah 

ditetapkan garis batasnya melalui sebuah kesepakatan/perjanjian antar dua negara 

yang bertetangga, dimana kawasan perbatasan tersebut merupakan tanda berakhirnya 

kedaulatan suatu negara terhadap wilayah yang dikuasainya.3 Sementara itu 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. 

 Setelah memahami kawasan perbatasan, berikutnya adalah pemahaman 

terhadap urgensi atau arti penting kawasan perbatasan bagi sebuah negara. 

Perbatasan negara merupakan manivestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. 

Batas wilayah mempunyai peranan penting dalam penentuan batas kedaulatan, 

pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Wilayah 

perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan 

                                                           
1  Lihat Mahendra Putra Kurnia, 2011, Hukum Kewilayahan Indonesia;Harmonisasi Hukum Pengembangan 

Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial, UB Press, Malang, hlm.22-24 dan 69-71. 
2 Glassner, Martin, I, 1993, Political Geography, John Wiley & Sons inc., New York, hlm.73-75. 
3 Mahendra Putra Kurnia, op.cit., hlm.71. 
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nasional, hal tersebut ditunjukkan antara lain oleh: (a) mempunyai dampak penting 

bagi kedaulatan negara; (b) merupakan faktor pendukung bagi peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya; (c) mempunyai keterkaitan 

yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang 

berbatasan wilayah, maupun antar negara; (d) mempunyai dampak terhadap kondisi 

pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.4 

 Memperhatikan berbagai penjelasan singkat mulai dari istilah sampai arti 

penting kawasan perbatasan bagi sebuah negara di atas, menimbulkan beberapa 

pertanyaan, antara lain: “bagaimana situasi dan kondisi kawasan perbatasan NKRI saat 

ini?”, “apakah kawasan perbatasan NKRI layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah 

Indonesia?”, “strategi apa yang tepat untuk diterapkan dalam upaya menjadikan 

kawasan perbatasan NKRI layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia?” 

dan berbagai macam pertanyaan lainnya. 

 Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat diketahui salah satunya 

dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strong-Weakness-Opportunity-Threat). 

Berikut secara berturut-turut akan dibahas secara singkat, padat dan jelas berbagai 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terkandung dalam kawasan 

perbatasan NKRI utamanya dilihat dari aspek pertahanan-keamanan (security) dan 

kesejahteraan (prosperity) berikut faktor sumber daya sebagai pendukungnya untuk 

kemudian ditemukan problematika utama/isu-isu strategis untuk selanjutnya dicarikan 

strategi penguatan kawasan perbatasan NKRI dalam rangka menjadikan kawasan 

perbatasan NKRI layak disebut sebagai “pagar depan” wilayah Indonesia dan menjaga 

keutuhan dan kedaulatan NKRI. 

B. Kekuatan (Strong) Kawasan Perbatasan NKRI 

 Metode analisis SWOT selalu diawali dengan kajian keadaan secara internal 

terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan dengan kajian keadaan secara ekternal, 

untuk yang pertama adalah kajian kekuatan internal yang terkandung dalam kawasan 

perbatasan NKRI. Adapun kekuatan yang dimiliki kawasan perbatasan NKRI dapat 

dirinci sebagai berikut: 

1. Pertahanan-Keamanan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

                                                           
4 Progo Nurdjaman, Optimalisasi Peran dan Fungsi Survei dan Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas 

Wilayah, hlm.53, artikel dalam kumpulan tulisan Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia, editor Sobar 
Sutisna, 2004, Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 
Cibinong.  
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1) Kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan peralatan utama sistem 

pertahanan (alutsista) yang cukup memadai untuk menjaga dan mengamankan 

seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan perbatasan di dalamnya.  

2) Rasa nasionalisme dan semangat rela berkorban dalam diri setiap warga negara 

Indonesia dengan jumlah yang sangat banyak demi membela tanah airnya. 

Kekuatan TNI dipadukan dengan kekuatan rakyat semesta merupakan modal 

utama dalam menjaga pertahanan-keamanan dan kedaulatan wilayah 

Indonesia termasuk kawasan perbatasan. Cerminan tingginya rasa nasionalisme 

warga negara Indonesia dapat dilihat dari berbagai aksi-reaksi ketika Indonesia 

terlibat ketegangan dengan negara tetangga yang menyangkut persoalan 

perbatasan. 

b. Sumber Daya Alam 

1) Pengenalan dan pemahaman yang komprehensif terhadap situasi dan kondisi 

bentang alam Indonesia sangat menguntungkan personel pertahanan-

keamanan dalam rangka mengamankan wilayah Indonesia dan juga kawasan 

perbatasan. 

2. Kesejahteraan 

a. Sumber Daya Manusia 

1) Tradisi melaut (nelayan) dan bertani yang diwarisi dari nenek moyang 

merupakan kekuatan utama dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di 

kawasan perbatasan NKRI. Hampir semua masyarakat kawasan perbatasan 

NKRI dikenal sebagai pelaut yang tangguh atau petani yang ulet. 

2) Selain melaut dan bertani, kemampuan berdagang mumpuni yang dimiliki 

masyarakat perbatasan khususnya yang berbatasan darat seperti di Pulau 

Sebatik dan Entikong merupakan kekuatan yang dapat menunjang 

kesejahteraan masyarakat perbatasan. 

b. Sumber Daya Alam 

1) Ketersediaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang melimpah dan 

terus ada sampai “tujuh turunan” merupakan modal utama dalam menunjang 

kesejahteraan masyarakat Indonesia termasuk yang hidup di kawasan 

perbatasan NKRI. 

2) Secara spesifik, ketersediaan dan pemanfaatan hasil laut dan hasil tani/hasil 

hutan merupakan kekuatan utama masyarakat perbatasan untuk menunjang 

kesejahteraan mereka. 
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3. Kekuatan Lain 

a. Niat dan kemauan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sudah 

mulai memprioritaskan pembangunan di kawasan perbatasan (pembangunan 

kawasan perbatasan dari yang inward looking menjadi outward looking).5 

b. Keinginan kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar 

dan tangguh menjadi modal utama dalam rangka pembangunan kawasan 

perbatasan NKRI. 

C. Kelemahan (Weakness) Kawasan Perbatasan NKRI 

 Perincian kelemahan yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI 

merupakan kajian internal kedua setelah kekuatan yang dimiliki. Adapun kelemahan 

yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI antara lain: 

1. Pertahanan-Keamanan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

1) Personel pengamanan wilayah Indonesia sudah cukup memadai dan kompeten, 

akan tetapi persebaran kekuatan personel yang belum merata adalah sebuah 

kelemahan. Selain itu, beberapa lokasi pos pangkalan TNI (kebanyakan Pos TNI 

AL) terlalu jauh dari kawasan perbatasan yang menjadi kewenangan 

pengawasannya padahal dalam situasi tertentu reaksi cepat-tepat diperlukan, 

jarak yang terlalu jauh merupakan kendala besar. 

2) Nasionalisme sempit yang tertanam pada sebagian besar masyarakat Indonesia 

bisa menjadi bumerang sekaligus kelemahan yang dapat merugikan negara 

Indonesia. 

3) Belum disepakatinya beberapa batas negara dengan sejumlah negara tetangga 

mengakibatkan seringnya terjadi pelanggaran batas negara (illegal entry). 

4) Tidak banyak warga negara Indonesia yang ahli dan paham secara teoritis 

sekaligus praktis seluk beluk kawasan perbatasan. 

b. Sumber Daya Alam 

                                                           
5 Lihat lampiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) 2005-2025 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. 

 Lihat juga Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang menyebutkan 
“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka 
negara kesatuan”.  
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1) Bentang alam kawasan perbatasan Indonesia sangat beragam tingkat 

kesulitannya, beberapa kawasan perbatasan NKRI (utamanya perbatasan 

darat) terkadang sulit dijangkau. Dari sudut pandang pertahanan-keamanan, 

faktor alam bisa menjadi kelemahan. 

2. Kesejahteraan  

a. Sumber Daya Manusia 

1) Sehebat dan setangguh apapun ilmu melaut, bertani dan berdagang yang 

dimiliki oleh masyarakat perbatasan tentu saja tidak akan maksimal tanpa 

dukungan finansial dan peralatan yang canggih. Banyak nelayan atau petani di 

kawasan perbatasan masih menggunakan alat/sarana yang sederhana, 

sehingga hasil produksinya tidak maksimal. 

2) Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan 

Daerah masih belum merata dan menjangkau kawasan perbatasan secara 

keseluruhan.  

b. Sumber Daya Alam 

1) Orientasi pembangunan Indonesia belum sepenuhnya diarahkan pada 

pemaksimalan potensi sumber daya kelautan, hal ini tentu saja berpengaruh 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan utamanya yang 

berdiam di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil terluar.  

3. Kelemahan Lain6 

a. Terjadi kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia yang 

berdampak besar pada pembangunan kawasan perbatasan NKRI. Sebagai 

negara kepulauan, sudah seharusnya paradigma pembangunan Indonesia 

diarahkan pada pembangunan yang berorientasi kepulauan (archipelagic base 

oriented) bukan pada daratan (land base oriented). Ketidakpahaman pejabat 

negara akan ruang negara merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan paradigma dan orientasi pembangunan. 

b. Terjadi disharmoni hukum secara peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kawasan perbatasan NKRI. Jumlah pengaturan yang banyak dan 

parsial justru menghambat perkembangan pembangunan kawasan perbatasan 

NKRI. 

                                                           
6 Secara lebih dalam, pembahasan akan situasi terkini kawasan perbatasan NKRI, kelemahan sekaligus 

solusinya dari segi disharhoni hukum pengaturan dan kelembagaan terkait kawasan perbatasan NKRI 
baca buku berjudul Hukum Kewilayahan Indonesia;Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan 
Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial”, yang ditulis oleh Mahendra Putra Kurnia,  terbitan UB 
Press, Malang tahun 2011. 
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c. Selain disharmoni secara pengaturan, disharmoni kelembagaan berupa banyak 

sekali kelembagaan di tingkap Pusat dan Daerah yang memiliki kewenangan dan 

kompetensi terhadap kawasan perbatasan NKRI juga merupakan kelemahan 

tersendiri. Tumpang tindih (overlapping) kewenangan dan benturan program 

ditambah faktor ego sektoral adalah hal yang lazim terjadi terkait dengan 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI. 

d. Kecanggihan teknologi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka 

pembentukan kebijakan terkait pembangunan kawasan perbatasan NKRI. 

D. Peluang (Opportunity) Kawasan Perbatasan NKRI 

 Peluang merupakan kajian secara eksternal dari kawasan perbatasan NKRI. 

Adapun peluang yang terkandung dalam kawasan perbatasan NKRI adalah: 

1. Pertahanan-Keamanan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

1) Adanya kerjasama pengamanan/patroli bersama dengan negara tetangga 

(Malaysia-Singapura) untuk mengamankan kawasan perbatasan. 

2) Adanya perjanjian internasional baik secara bilateral atau multilateral untuk 

penanganan kejahatan lintas batas negara (transnational organized crime). 

2. Kesejahteraan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

1) Adanya pertukaran/transfer ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat kawasan 

perbatasan NKRI dengan masyarakat negara tetangga baik secara langsung 

maupun tidak langsung dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas 

masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

kawasan perbatasan NKRI. 

2) Adanya lembaga/badan kerjasama antar negara yang mengkhususkan diri di 

bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan, contoh 

Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). 

b. Sumber Daya Alam 

1) Adanya pasar/market yang saling menguntungkan untuk menjual hasil produksi 

alam masyarakat kawasan perbatasan masing-masing negara. Contoh 

masyarakat kawasan perbatasan Indonesia menghasilkan padi dan jagung 

untuk kemudian di jual di market Malaysia, sebaliknya masyarakat perbatasan 

Indonesia membeli bahan makanan lainnya dari Malaysia. 
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2) Adanya kerjasama-kerjasama regional untuk meningkatkan 

kesejahteraan/perekonomian masyarakat masing-masing negara, utamanya 

bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. 

3. Peluang Lain 

a. Kemiripan suku, agama, ras dan budaya membawa dampak yang besar terhadap 

perkembangan kawasan perbatasan NKRI. 

b. Tergabungnya negara Indonesia dan beberapa negara tetangga dalam satu 

wadah organisasi regional ASEAN sangat membantu menjaga hubungan baik 

diantaranya terutama jika ada konflik bertemakan batas negara, sehingga 

penyelesaian sengketanya dapat dilakukan secara elegan, respectful dan 

mengutamakan jalur diplomasi. 

c. Masih dimungkinkannya perubahan pengaturan hukum dan kelembagaan terkait 

kawasan perbatasan NKRI. 

d. Masih dimungkinkannya pemanfaatan kecanggihan teknologi demi kepentingan 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI. 

E. Ancaman (Threat) Kawasan Perbatasan NKRI 

 Ancaman bagi kawasan perbatasan NKRI umumnya datang dari negara 

tetangga, berikut perinciannya: 

1. Pertahanan-Keamanan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

1) Kawasan perbatasan RI rawan akan terjadinya kejahatan lintas batas 

(transnational organized crime) 

2) Kesenjangan sosial ekonomi yang terlalu tinggi antara masyarakat kawasan 

perbatasan NKRI dengan masyarakat perbatasan negara tetangga 

mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak 

negatif bagi pertahanan-keamanan kawasan perbatasan. 

3) Ancaman disintegrasi atau separatisme, memang saat ini belum tampak adanya 

gerakan separatis yang muncul dari kawasan perbatasan NKRI, akan tetapi 

bukan tidak mungkin akan ada gerakan separatis jika Pemerintah Indonesia 

tidak segera melakukan pembenahan terhadap situasi dan kondisi kawasan 

perbatasan. 

b. Sumber Daya Alam 

1) Perebutan sumber daya alam, (utamanya di kawasan dasar laut-sumber daya 

minyak dan gas) merupakan ancaman terhadap stabilisasi pertahanan-
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keamanan di kawasan perbatasan NKRI. Contoh konflik Indonesia-Malaysia di 

Blok Ambalat sedikit banyak dipengaruhi oleh sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya. 

2. Kesejahteraan 

a. Sumber Daya Manusia/Kelembagaan 

1) Kehidupan perkekonomian beberapa kawasan perbatasan NKRI memiliki 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap negara tetangga. 

b. Sumber Daya Alam 

1) Mayoritas masyarakat kawasan perbatasan bergantung pada ketersediaan 

sumber daya alam. Ancaman terbesarnya adalah jika Pemerintah Indonesia 

tidak mampu melindungi dan mengamankan serta memanfaatkan sumber daya 

alam yang terkandung pada kawasan perbatasan NKRI. 

3. Ancaman Lain 

a. NKRI terancam akan kehilangan beberapa kawasan perbatasannya atau pulau-

pulau terluarnya jika tidak ada perhatian yang lebih serius terhadap kawasan 

tersebut. 

b. Kawasan perbatasan NKRI sangat rawan dimasuki ideologi dan budaya asing 

yang dapat merusak atau mengganggu stabilitas ketahanan nasional. 

F. Isu-isu Utama 

 Memperhatikan kajian kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap 

kawasan perbatasan NKRI, maka isu-isu utama yang patut mendapatkan perhatian 

secara lebih serius dari semua pihak adalah: 

1. Aspek Pertahanan-Keamanan (Security) Kawasan Perbatasan NKRI 

Tidak meratanya kekuatan pengamanan kawasan perbatasan, nasionalisme sempit 

dari sebagian masyarakat Indonesia dan belum disepakatinya batas negara dengan 

beberapa negara mengakibatkan kawasan perbatasan dalam posisi terancam secara 

pertahanan-keamanan dan kesejahteraan, yang paling utama adalah ancaman 

kehilangan beberapa kawasan terluar yang memiliki potensi sumber daya alam yang 

besar. Kekuatan berupa personel dan alutsista yang cukup memadai serta peluang-

peluang kerjasama pengamanan bersama harus bisa dimaksimalkan demi keutuhan 

wilayah dan tegaknya kedaulatan NKRI.  

2. Aspek Kesejahteraan (Prosperity) Kawasan Perbatasan NKRI 

Kesalahan penentuan paradigma dan orientasi pembangunan Indonesia berdampak 

pada tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan NKRI yang tidak 
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mengalami peningkatan yang signifikan dari masa ke masa. Pembangunan kawasan 

perbatasan bukan menjadi prioritas utama pembangunan nasional RI selama ini. 

Kekuatan berupa ketersediaan sumber daya (manusia dan alam) yang melimpah, 

keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan 

peluang-peluang kerjasama ekonomi regional harus dimanfaatkan demi peningkatan 

kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama 

masyarakat kawasan perbatasan. 

3. Aspek Pengaturan (Hukum) Terkait Kawasan Perbatasan NKRI 

Seperti yang telah diungkap sebelumnya, bahwa terlalu banyak dan parsialnya 

pengaturan terkait kawasan perbatasan NKRI justru kontraproduktif terhadap 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI. Kekuatan dan peluang untuk 

mengadakan perubahan pengaturan terkait kawasan perbatasan NKRI harus segera 

dilakukan dan dimaksimalkan. 

4. Aspek Kelembagaan yang Berkompeten dan Berwenang Terhadap Kawasan 

Perbatasan NKRI 

Demikian halnya dengan aspek kelembagaan, banyaknya lembaga yang berwenang 

dan berkompeten terhadap kawasan perbatasan NKRI justru merupakan sebuah 

kelemahan yang berdampak pada semakin tidak efektif dan efisiennya 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI. Tentu saja, hal ini juga berpengaruh 

pada stabilitas keamanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kawasan 

perbatasan NKRI. . Kekuatan dan peluang untuk mengadakan re-organisasi terkait 

kawasan perbatasan NKRI harus segera dilakukan dan dimaksimalkan. 

5. Aspek Pemanfaatan Teknologi Secara Maksimal Dalam Setiap Pengambilan 

Kebijakan Terkait Pembangunan Kawasan Perbatasan NKRI  

Pemanfataan teknologi adalah aspek yang tidak banyak dibahas atau kurang 

mendapat perhatian yang serius terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan 

NKRI. Padahal Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap perencanaan 

pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Salah satu cara memperoleh data dan informasi yang valid 

adalah melalui penggunaan teknologi. Kekuatan dan peluang berupa 

dimungkinkankan penggunaan teknologi demi kepentingan pembangunan kawasan 

perbatasan NKRI harus dimaksimalkan. 
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Demikian juga dengan pemahaman terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Dalam penjelasan umum tersebutkan 

“Informasi Geospasial (IG) merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan 

ruang kebumian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan 

kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, 

budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, 

penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis 

perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. IG 

juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, 

pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan”.  

G.  Strategi Penguatan Kawasan Perbatasan Demi Keutuhan Wilayah dan 

Tegaknya Kedaulatan NKRI 

1.  Strategi Penguatan Sistem Pertahanan-Keamanan di Kawasan Perbatasan Demi 

Keutuhan dan Kedaulatan Wilayah NKRI 

Keutuhan wilayah NKRI adalah harga mati demikian juga kedaulatan penuh yang 

melekat pada negara Indonesia terhadap wilayahnya. Adalah sudah menjadi 

kewajiban dan tugas Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bersatu 

dan berdaulat serta tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penguatan sistem 

pertahanan-keamanan adalah salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk 

mewujudkan cita dan tujuan negara.  

Adapun rencana operasional yang dapat ditempuh untuk penguatan sistem 

pertahanan-keamanan antara lain: 

a. Peningkatan kemampuan bertempur dan penguasaan medan bagi para 

personel TNI. 

b. Penambahan alutsista secara kuantitas maupun kualitas. 

c. Peningkatan kerjasama operasi pengamanan bersama dengan negara 

tetangga. 

d. Pembekalan bela negara yang tepat kepada segenap warga negara 

Indonesia.    

2.  Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan NKRI Demi Terciptanya 

Kesejahteraan yang Adil dan Merata 
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Pembangunan kawasan perbatasan NKRI merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional Indonesia. Sesuai dengan hakikatnya bahwa pembagunan 

nasional ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang adil dan 

merata bagi seluruh kawasan dan masyarakat Indonesia. Situasi dan kondisi saat 

ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan NKRI tertinggal jauh 

dibandingkan kawasan-kawasan lainnya, oleh karena itu strategi percepatan 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI harus dilakukan saat ini juga. Hanya 

dengan percepatan pembangunan kawasan perbatasan kesejahteraan masyarakat 

perbatasan dapat berubah secara siginifikan. 

Rencana operasional yang dapat ditempuh antara lain: 

a. Konsisten terhadap perubahan paradigma dan orientasi pembangunan nasional, 

dari land base oriented ke archipelagic base oriented atau dari inward looking 

ke outward looking.7 

b. Pengutamaan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan NKRI dengan 

mengutamakan pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur yang 

menghubungkan kawasan perbatasan dengan kawasan-kawasan lainnya. 

c. Pemberdayaan masyarakat perbatasan (termasuk Komunitas Adat Terpencil – 

KAT) dari segala aspek kehidupan untuk mendukung percepatan 

pembangunan. 

3. Strategi Harmonisasi Hukum Terkait Kawasan Perbatasan NKRI 

Pengaturan yang terlalu banyak justru menimbulkan disharmoni hukum yang 

berujung pada tidak dapat dilaksanakannya secara efisien dan efektif peraturan 

tersebut. Strategi harmonisasi hukum yang menghasilkan ide one regulation (satu 

aturan)8 merupakan alternatif yang realistis demi terciptanya kawasan perbatasan 

yang layak disebut “pagar depan” wilayah NKRI. 

Pembuatan naskah akademik untuk mewujudkan ide one regulation adalah rencana 

operasional yang dapat ditempuh. 

4. Strategi Re-organisasi Kelembagaan Kawasan Perbatasan NKRI 

                                                           
7  Konsisten terhadap implementasi Nawa Cita 1 dan 3. Nawa Cita 1 adalah “Menghadirkan kembali negara 

untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”. 
8 Secara lebih dalam, pembahasan harmonisasi hukum pengaturan dan kelembagaan terkait kawasan 

perbatasan NKRI termasuk ide one regulation one body baca buku berjudul Hukum Kewilayahan 
Indonesia;Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi 
Geospasial”, yang ditulis oleh Mahendra Putra Kurnia,  terbitan UB Press, Malang tahun 2011. 
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Sama halnya dengan strategi harmonisasi hukum, strategi re-organisasi 

kelembagaan dengan ide one body9 merupakan alternatif yang dapat ditempuh 

untuk mewujudkan keterpaduan kelembagaan yang berwenang dan berkompeten 

terhadap kawasan perbatasan NKRI. 

Rencana operasional yang ditempuh sama dengan strategi harmonisasi hukum, 

karena pada dasarnya ide one body merupakan bagian dari ide one regulation. 

5. Strategi Pemanfaatan Kecanggihan Teknologi Demi Pembangunan Kawasan 

Perbatasan yang Efektif dan Efisien 

Terakhir adalah strategi pemanfaatan kecanggihan teknologi dalam setiap proses 

pembangunan nasional (termasuk pembangunan kawasan perbatasan). Setiap 

proses yang dimaksud adalah mulai dari proses planning, organizing, actuating, 

controlling and evaluation. Dalam setiap proses itulah kecanggihan teknologi wajib 

dimanfaatkan demi mendapatkan hasil pembangunan yang diinginkan. 

Secara spesifik, Mahendra Putra Kurnia dalam bukunya menyebutkan jenis teknologi 

yang dimaksud adalah teknologi geospasial, yaitu teknologi yang bereferensi 

kebumian dengan 4 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).  

Adapun rencana operasional yang dapat ditempuh sehubungan dengan strategi ini 

adalah: 

a. Sosialisasi Pasal 31 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial berikut aturan 

pelaksananya kepada seluruh pemangku kebijakan pusat dan daerah serta 

kepada masyarakat terkait dengan pembangunan kawasan perbatasan NKRI. 

b. Penguatan jaringan data spasial nasional yang telah ada agar dapat 

dimanfaatkan oleh setiap lembaga yang membutuhkan data dan informasi 

geospasial. 

c. Optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta peran Badan Informasi Geospasial 

(BIG). 

H. Penutup 

 Kesimpulan umum yang dapat diambil berdasarkan analisis SWOT di atas 

adalah bahwa diperlukan strategi-strategi yang jitu, efektif dan efisien dalam rangka 

                                                           
9 Ibid. 
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penguatan kawasan perbatasan NKRI agar layak disebut sebagai “pagar depan” 

wilayah NKRI. Strategi penguatan sistem pertahanan-keamanan di kawasan 

perbatasan demi keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, strategi percepatan 

pembangunan kawasan perbatasan NKRI demi terciptanya kesejahteraan yang adil dan 

merata, strategi harmonisasi hukum terkait kawasan perbatasan NKRI, strategi re-

organisasi kelembagaan kawasan perbatasan NKRI dan strategi pemanfaatan 

kecanggihan teknologi demi pembangunan kawasan perbatasan yang efektif dan 

efisien adalah strategi awal yang disarankan agar segera dilaksanakan saat ini juga. 
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